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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir 
universitetų dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos 
taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai 
įgyvendinti
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2006)0042)1,

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 7 ir 10 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0080/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Euratomo sutarties 119 
straipsnio antrą dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(5) Septintojoje pagrindų programoje 
turėtų būti skatinamas Bendrijos atokiausių 
regionų, taip pat įvairių įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir universitetų, dalyvavimas.

(5) Septintojoje pagrindų programoje 
turėtų būti skatinamas Bendrijos atokiausių 
regionų ir su Europos bendrija 
asocijuotųjų užjūrio šalių bei teritorijų, 

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PR\624617LT.doc 7/37 PE 372.058v02-00

LT

taip pat įvairių įmonių, mokslinių tyrimų 
centrų ir universitetų, dalyvavimas.

Pagrindimas

Šį reglamentą reikėtų suderinti su 2001 m. lapkričio 27 d. Sprendimu 2001/822/EB dėl 
užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos, kurio 58 straipsnyje numatyta: 
„Asmenys iš UŠT ir taikytinais atvejais iš atitinkamų viešųjų ir (arba) privačių įstaigų bei 
institucijų UŠT turi teisę dalyvauti Bendrijos programose“.

Pakeitimas 2
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Septintojoje pagrindų programoje 
turėtų būti atsisakyta išlaidų, atsiradusių 
vykdant Šeštosios pagrindų programos 
sutartis, deklaravimo modelių. 
Pirmiausia, tuo siekiama supaprastinti 
finansuotinų išlaidų apibrėžtį, ir antra – 
užtikrinti lygias visų dalyvių teises. 
Šeštojoje pagrindų programoje buvo 
numatytas atsiskaitymo už išlaidas 
modelis, pagal kurį iki 100 proc. galėjo 
būti padengiamos papildomos kai kurių 
teisės subjektų išlaidos, o ne visos išlaidos. 
Iš tiesų papildomų išlaidų modelis 
parengtas remiantis prielaida, kad 
papildomos išlaidos sudaro apie 50 proc. 
visų išlaidų. Palyginti su ankstesniu 
papildomų išlaidų modeliu padengiant 75 
proc. visų tiesioginių ir netiesioginių 
finansuotinų išlaidų (įskaitant nuolatinio 
personalo išlaidas), turėtų būti skatinami 
teisės subjektai.

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad, atsisakius atsiskaitymo už papildomas išlaidas modelio, universitetų 
finansavimas nesumažės. Pagal Šeštąją pagrindų programą buvo padengiama 100 proc. 
universitetų papildomų, o ne visų išlaidų. Įstatymų leidėjas siekė, kad tokia 100 proc. 
papildomų išlaidų padengimo nuostata būtų alternatyva 50 proc. visų išlaidų padengimo 
taisyklei. Jei pagal Septintąją pagrindų programą universitetai galėtų į projektą įtraukti 
nuolatinio personalo išlaidas (užuot atleisdami ir vėl priimdami darbuotojus, kad parodytų, 
jog tai papildomas personalas, ir užuot dirbtinai juos įtraukę arba įdarbinę tik konsorciumui 
koordinuoti, dėl ko Šeštojoje pagrindų programoje dalyvaujantiems mokslininkams kyla 
daugiau abejonių ir todėl susilpnėja jų padėtis) ir jiems būtų padengta 75 proc. išlaidų, tai 
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reikštų didesnį finansavimą negu pagal papildomų išlaidų modelį. Didesnė negu Šeštojoje 
pagrindų programoje nustatyto dydžio išmoka už netiesiogines išlaidas yra palankesnė 
universitetams (žr. pakeitimą dėl nustatyto dydžio išmokų už netiesiogines išlaidas, ypač, už 
išlaidas, kurioms netaikoma gerai apgalvota išlaidų sąmatos sudarymo sistema).  

Pakeitimas 3
17 konstatuojamoji dalis

(17) Komisija turi tikrinti netiesioginę 
veiklą, vykdomą pagal Septintąją pagrindų 
programą ir pagal Septintąją pagrindų 
programą ir specialiąsias programas.

(17) Komisija turi tikrinti netiesioginę 
veiklą, vykdomą pagal Septintąją pagrindų 
programą ir pagal Septintąją pagrindų 
programą ir specialiąsias programas. Ji 
taip pat turi įvertinti esamas dalyvavimo ir 
rezultatų sklaidos taisykles.

Pagrindimas

Šias taisykles taip pat reikėtų periodiškai iš naujo apsvarstyti, kad prireikus būtų galima 
pakoreguoti įgyvendinimo sąlygas.

Pakeitimas 4
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Teikiant finansavimą pagal 
Septintąją pagrindų programą 
kosorciumo ataskaitų teikimo Komisijai 
periodiškumas ir pobūdis nustatomi 
subsidijos susitarime. Atsiskaitymo 
reikalavimai paprastai turėtų būti kuo 
mažesni, siekiant užtikrinti, kad Komisija 
tinkamai stebėtų projekto įgyvendinimą. 
Išskyrus pateisinamus atvejus, paprastai 
audito sertifikatų reikalavimai negali 
pažeisti Finansiniu reglamentu nustatytų 
principų.

Pagrindimas

Ataskaita yra glaudžiai susijusi su projektu, kai pagal projektą (nurodant trukmę, veiksmus, 
partnerių skaičių) apibrėžiamas būtinų ataskaitų skaičius. Todėl ataskaita yra fiksuotinas 
dalykas, priklausantis nuo subsidijos susitarimo. Neverta įtvirtinti bendrosios dalyvavimo 
taisyklės, nes tai būtų dirbtina ir sukurtų nelanksčią sistemą, kuri būtų nesuderinama su 
projektu.

Kalbant apie audito sertifikatus, naujieji Finansinio reglamento įtvirtinti principai suteikia 
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daugiau lankstumo šioje srityje. Finansiniame reglamente numatyta riba yra tik tai, kad 
audito sertifikatas yra būtinas, kai subsidijos dydis viršija 750 000 eurų vienam gavėjui 
(tačiau šiuo metu sertifikatas yra būtinas kiekvienu atveju). Subsidijos sutartyje galėtų būti 
numatytas sertifikatas užbaigus veiklą ypatingais atvejais, kai subsidijos dydis yra labai 
svarbus (tačiau mažesnis kaip 750 000 eurų).

Kompromisinis pakeitimas1
2 straipsnis

Šiame reglamente, šalia Finansiniame 
reglamente ir įgyvendinimo taisyklėse 
pateiktų apibrėžčių, taikomos ir šios 
apibrėžtys:

Šiame reglamente, šalia Finansiniame 
reglamente ir įgyvendinimo taisyklėse 
pateiktų apibrėžčių, taikomos ir šios 
apibrėžtys:

(1) „galutiniai intelektiniai ištekliai“ – 
veiklos metu sukurti saugomi arba 
nesaugomi rezultatai, įskaitant informaciją. 
Tokie rezultatai apima teises, susijusias su 
autorių teisėmis, prekių ženklų teisėmis, 
patento teisėmis, augalų veislių nuosavybės 
teisėmis ar panašiomis apsaugos formomis;

(1) „galutiniai intelektiniai ištekliai“ – 
veiklos metu sukurti saugomi arba 
nesaugomi rezultatai, įskaitant informaciją. 
Tokie rezultatai apima teises, susijusias su 
autorių teisėmis, prekių ženklų teisėmis, 
patento teisėmis, augalų veislių nuosavybės 
teisėmis ar panašiomis apsaugos formomis;

(2) „pradiniai intelektiniai ištekliai“ – 
informacija, kurią dalyviai sukaupė prieš 
pasirašydami subsidijos susitarimą, taip pat 
autorinės teisės ir kitos tokiai informacijai 
taikomos intelektinės nuosavybės teisės, dėl 
kurių suteikimo buvo pateiktas prašymas 
prieš sudarant subsidijos susitarimą ir kuri 
yra reikalinga vykdyti netiesioginę veiklą 
arba naudotis netiesioginės veiklos 
rezultatais;

(2) „pradiniai intelektiniai ištekliai“ – 
informacija, kurią dalyviai sukaupė prieš 
sudarydami subsidijos susitarimą, taip pat 
autorinės teisės ir kitos tokiai informacijai 
taikomos intelektinės nuosavybės teisės ar 
prašymai dėl jų suteikimo, ir kuri yra 
reikalinga vykdyti netiesioginę veiklą arba 
naudotis galutinių intelektinių išteklių 
netiesioginės veiklos rezultatais;

(3) „mokslinių tyrimų organizacija“ – 
nepelno organizacija, kurios pagrindinis 
tikslas yra vykdyti mokslinius arba 
techninius tyrimus;

(3) „mokslinių tyrimų organizacija“ – 
nepelno organizacija, kurios pagrindinis 
tikslas yra vykdyti mokslinius arba 
techninius tyrimus;

(4) „trečioji šalis“ – valstybė, kuri nėra 
valstybė narė;

(4) „trečioji šalis“ – valstybė, kuri nėra 
valstybė narė;

(5) „asocijuotoji šalis“ – tai trečioji šalis, 
kuri yra tarptautinio susitarimo su Europos 
atominės energijos bendrija šalis, to 
susitarimo pagrindu ar laikydamasi jame 
nurodytų sąlygų moka finansinius įnašus į 
visą Septintąją pagrindų programą ar jos 
dalį;

(5) „asocijuotoji šalis“ – tai trečioji šalis, 
kuri yra tarptautinio susitarimo su Europos 
atominės energijos bendrija šalis, to 
susitarimo pagrindu ar laikydamasi jame 
nurodytų sąlygų moka finansinius įnašus į 
visą Septintąją pagrindų programą ar jos 
dalį;

(6) „tarptautinė organizacija“ – 
tarpvyriausybinė organizacija, išskyrus 

(6) „tarptautinė organizacija“ – 
tarpvyriausybinė organizacija, išskyrus 
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Europos bendriją, turinti juridinio asmens 
statusą pagal tarptautinę viešąją teisę, taip 
pat tokių tarptautinių organizacijų įsteigtos 
specializuotosios agentūros;

Europos bendriją, turinti juridinio asmens 
statusą pagal tarptautinę viešąją teisę, taip 
pat tokių tarptautinių organizacijų įsteigtos 
specializuotosios agentūros;

(7) „tarptautinė Europos interesų 
organizacija“ – tarptautinė organizacija, 
kurios narių daugumą sudaro Europos 
bendrijos valstybės narės ar asocijuotosios 
šalys, ir kurių pagrindinis tikslas – skatinti 
Europos mokslinį ir technologinį 
bendradarbiavimą;

(7) „tarptautinė Europos interesų 
organizacija“ – tarptautinė organizacija, 
kurios narių daugumą sudaro Europos 
bendrijos valstybės narės ar asocijuotosios 
šalys, ir kurių pagrindinis tikslas – skatinti 
Europos mokslinį ir technologinį 
bendradarbiavimą;

(8) „valstybinė įstaiga“ – teisės subjektas, 
tokiu pripažįstamas pagal nacionalinę 
viešąją teisę, ir tarptautinės organizacijos;

(8) „valstybinė įstaiga“ – teisės subjektas, 
tokiu pripažįstamas pagal nacionalinę 
viešąją teisę; savarankišką funkciją 
atliekantis teisės subjektas pagal privatinę 
teisę; teisės subjektas, įsteigtas pagal 
nacionalinę privatinę teisę, tačiau 
pirmiausia finansuojamas iš valstybės lėšų; 
ir tarptautinės organizacijos.

(9) „MVĮ“ – labai mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės 2003 m. gegužės 6 d. 
Rekomendacijos 2003/361/EB versijoje 
nurodyta reikšme;

(9) „MVĮ“ – labai mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės 2003 m. gegužės 6 d. 
Rekomendacijos 2003/361/EB versijoje 
nurodyta reikšme;

(9a) „asocijuotoji bendrovė“ – nusakant 
ryšius su kitu teisės subjektu, teisės 
subjektas, kurį:
a) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 
kitas teisės subjektas; arba
b) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas 
kaip ir  kitas teisės subjektas.

(10) „darbo programa“ – Komisijos priimtas 
planas specialiajai programai įgyvendinti, 
kaip nurodyta Sprendimo [.../...] 2 
straipsnyje;

(10) „darbo programa“ – Komisijos priimtas 
planas specialiajai programai įgyvendinti, 
kaip nurodyta Sprendimo [.../...] 2 
straipsnyje;

(11) „finansavimo schemos“ – Bendrijos 
finansavimo, skirto netiesioginei veiklai, 
mechanizmai, kaip nustatyta Sprendimo 
[…/…] II priedo a dalyje;

(11) „finansavimo schemos“ – Bendrijos 
finansavimo, skirto netiesioginei veiklai, 
mechanizmai, kaip nustatyta Sprendimo 
[…/…] II priedo a dalyje;

(11a) „teisėtas interesas“ – bet koks 
interesas, įskaitant verslo, kuri tam tikrais 
šio reglamento nustatytais atvejais gali 
turėti dalyvis; tokiu atveju dalyvis turi 
įrodyti, kad, esant tam tikroms aplinkybėms 
neatsižvelgus į jo interesą, jis patirs 
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neproporcingai didelę žalą;
(12b) „sąžiningos ir tinkamos sąlygos“ – 
įvairios sąžiningos ir tinkamos sąlygos, 
ypač finansinio pobūdžio (iš anksto 
nustatyta suma, mokesčiai ir t. t.), 
apibrėžiamos, atsižvelgiant į dalyvio įnašą į 
darbą, kurį atlikdamas jis įgijo žinių ir su 
kuriomis bei kurių galimybėmis jis leidžia 
susipažinti.

(12) „asocijuotasis subjektas“ – tai teisės 
subjektas, kuris sudarė asociacijos 
susitarimą su Europos atominės energijos 
bendrija.

(12) „asocijuotasis subjektas“ – tai teisės 
subjektas, kuris sudarė asociacijos 
susitarimą su Europos atominės energijos 
bendrija.

(12a) „dalyvis“ – teisės subjektas, 
prisidedantis prie netiesioginės veiklos ir 
turintis teises ir pareigas Bendrijos 
atžvilgiu pagal šiame reglamente nustatytas 
sąlygas ar pagal subsidijos susitarimą;
(12b) „susiję subjektai “ – teisės subjektai, 
iš kurių vieną tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuoja kitas arba iš kurių vienas yra 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas 
kaip ir kitas teisės subjektai; „susijusios 
bendrovės“ – subjektai, kurių kontrolė 
apibrėžiama kaip daugiau nei 50 proc. 
balsų juose turėjimas.

Pakeitimas 8
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Veiksmai pagal Septintąją pagrindų 
programą gali paskatinti sukurti slaptą 
ES informaciją arba ja keistis. Ši 
informacija tvarkoma ir įslaptinama 
pagal  2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
sprendimo 2001/844/EB, EAPB, 
Euratomas, iš dalies keičiančio vidines 
darbo taisykles, nuostatas1.
_____

1 OL L 317, 2001 12 3, p. 1.
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Pagrindimas

Komisijos siūlomos tvarkos taikant specialias nuostatas, numatytas subsidijos susitarime 
(21.3 straipsnis), nepakanka, nes konfidencialumas turi būti užtikrinamas ir vertinant 
pasiūlymus.

Šiuo metu Komisija iki metų vidurio rengiasi iš dalies pakeisti Komisijos sprendimą 
2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantį jos vidines darbo taisykles, kad galėtų 
suderinti su Tarybos sprendimu 2005/952/EB, iš dalies keičiančiu Tarybos sprendimą 
2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų.  

Pakeitimas 9
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

Trečiųjų šalių dalyviai, jei norės, gali 
gauti mokslo darbuotojo nustatytą 
vienkartinę išmoką.

Pagrindimas

Trečiųjų šalių dalyviams dažnai sunku nustatyti realias išlaidas ir atitinkamą bendro 
finansavimo dalį. Nustatyto dydžio išmoka padėtų išspręsti šią problemą. Šiuo tikslu būtų 
galima naudoti kompetencijos tinklams numatytą išmoką.

Kompromisinis pakeitimas2

12 straipsnis

1. Komisija skelbia kvietimus teikti 
paraiškas dalyvauti netiesioginėje veikloje 
pagal atitinkamose specialiosiose ir darbo 
programose nustatytus reikalavimus.

1. Komisija skelbia kvietimus teikti 
paraiškas pagal atitinkamose specialiosiose 
ir darbo programose nustatytus 
reikalavimus, įskaitant kvietimus, skirtus 
tokioms tikslinėms grupėms kaip MVĮ.

Be įgyvendinimo taisyklėse numatyto 
informavimo, Komisija skelbia kvietimus 
teikti paraiškas Septintosios pagrindų 
programos interneto puslapiuose, taip pat 
naudojasi informaciniais kanalais bei 
valstybių narių ir asocijuotųjų šalių įsteigtais 
informaciniais centrais.

Be įgyvendinimo taisyklėse numatyto 
informavimo, Komisija skelbia kvietimus 
teikti paraiškas Septintosios pagrindų 
programos interneto puslapiuose, taip pat 
naudojasi informaciniais kanalais bei 
valstybių narių ir asocijuotųjų šalių įsteigtais 
informaciniais centrais.

2. Kai taikoma, Komisija kvietimuose teikti 
paraiškas nurodo, kad dalyviams nereikia 
sudaryti konsorciumo sutarties.

2. Kai taikoma, Komisija kvietimuose teikti 
paraiškas nurodo, kad dalyviams nereikia 
sudaryti konsorciumo sutarties.

2a. Kvietimuose teikti paraiškas turėtų būti 
tiksliai nurodytas adresatas ir nurodyti 
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aiškūs tikslai, kad pareiškėjai be reikalo 
neteiktų savo paraiškų.
2b. Atrankos kriterijuose apibūdinami 
projektai, nurodoma jų kokybė ir 
įgyvendinimas.

Kompromisinis pakeitimas3

13 straipsnis

Komisija neskelbia kvietimų teikti paraiškas 
šiai veiklai:

Atsižvelgdama į Finansinį reglamentą ir jo 
įgyvendinimo taisykles, Komisija neskelbia 
kvietimų teikti paraiškas šiai veiklai:

(a) remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, 
koordinavimo ir paramos veiklai, kurią 
vykdys specialiosiose programose ar darbo 
programose nurodyti teisės subjektai, kai 
specialiojoje programoje leidžiama, kad 
darbo programoje būtų nurodyti gavėjai,

(a) koordinavimo ir paramos veiklai, kurią 
vykdys specialiosiose programose ar darbo 
programose nurodyti teisės subjektai, kai 
specialiojoje programoje leidžiama, kad 
darbo programoje būtų nurodyti gavėjai,

(b) koordinavimo ir paramos veiklai, kurią 
sudaro įsigijimas ar paslauga, kai taikomos 
Finansiniame reglamente nurodytos 
viešųjų pirkimų taisyklės,

(b) koordinavimo ir paramos veiklai, kurią 
sudaro prekės įsigijimas ar paslauga, kuri 
numatyta susitarime ir atrinkta taikant 
viešųjų pirkimų taisykles,

(ba) koordinavimo ir paramos veiklai, 
susijusiai su studijų, tyrimų ar mokymų 
stipendijų suteikimu ir konkursų prizais;

(c) su nepriklausomų ekspertų paskyrimu 
susijusiai koordinavimo ir paramos veiklai,

(c) su nepriklausomų ekspertų paskyrimu 
susijusiai koordinavimo ir paramos veiklai,

(d) kitai veiklai, jeigu taip numatyta 
Finansiniame reglamente arba 
įgyvendinimo taisyklėse.

(d) kitai veiklai, kuri įgyvendinama pagal 
Tarybos ir Europos Parlamento 
sprendimus (arba sprendimus, kurie priimti 
Tarybai pasikonsultavus su Europos 
Parlamentu), kurie nurodyti Sprendimo 
[.../...], įsteigiančio Septintąją pagrindų 
programą  II priedo a dalyje.

Kompromisinis pakeitimas 4a

II skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnio antraštė

PARAIŠKŲ VERTINIMAS PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA, 
DERYBOS DĖL JŲ IR SUBSIDIJŲ 
SKYRIMAS
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Kompromisinis pakeitimas 4b

14 straipsnis

Vertinimas, atranka ir finansavimo skyrimas Vertinimo principai ir atrankos bei 
finansavimo skyrimo kriterijai

1. Komisija vertina visas po kvietimo 
pateiktas paraiškas, remdamasi specialiojoje 
ir darbo programoje išdėstytais vertinimo, 
atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijais.

1. Komisija vertina visas po kvietimo 
pateiktas paraiškas, remdamasi specialiojoje 
ir darbo programoje išdėstytais vertinimo 
principais, anoniminiu tarpusavio 
vertinimu ir atrankos bei finansavimo 
skyrimo kriterijais.

Remiamasi šiais kriterijais:
a) moksline ir technologine kokybe bei 
naujoviškumo lygiu;
b) gebėjimu sėkmingai vykdyti netiesioginę 
veiklą ir užtikrinti veiksmingą jos valdymą, 
vertinamu pagal išteklius ir kompetenciją, 
visų pirma susijusius su dalyvių nustatytais 
organizavimo būdais;
c) svarba, palyginti su specialiosios 
programos tikslais;
d) sutelktų išteklių pakankamumu ir jų 
įnašu į Bendrijos politikos priemones;
e) plano, skirto pritaikyti ir skleisti įgytas 
žinias, kokybe ir galimybėmis skatinti 
naujoves bei įgyvendinti aiškius intelektinės 
nuosavybės tvarkymo projektus. 

Darbo programoje gali būti numatyti 
išsamesni kriterijai arba išsamesnė kriterijų 
taikymo tvarka.

Darbo programoje gali būti numatyti 
išsamesni kriterijai arba išsamesnė kriterijų 
taikymo tvarka.

1a. Nuotolinis vertinimas gali būti 
atliekamas, jei jis numatytas darbo 
programose arba kvietime teikti paraiškas.

2. Paraiška, pažeidžianti pagrindinius etikos 
principus arba neatitinkanti specialiojoje 
programoje, darbo programoje ar kvietime 
teikti paraiškas nustatytų reikalavimų, 
neatrenkama. Tokia paraiška gali būti bet 
kuriuo metu pašalinama iš vertinimo, 
atrankos ir finansavimo skyrimo 
procedūrų.

2. Paraiška, pažeidžianti pagrindinius etikos 
principus arba neatitinkanti specialiojoje 
programoje, darbo programoje ar kvietime 
teikti paraiškas nustatytų reikalavimų, yra 
netinkama ir paprašius nepriklausomų 
ekspertų patarimo gali būti bet kuriuo metu 
pašalinama.

3. Paraiškos atrenkamos pagal vertinimo 3. Paraiškos skirstomos pagal vertinimo 
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rezultatus. rezultatus ir taip atrenkamos tos, kurios bus 
finansuojamos.

3a. Asmenims, kurie atlieka vertinimą, 
skirtos gairės ir tokių asmenų atrankos 
kriterijai, susiję su Septintąja pagrindų 
programa, skelbiami viešai.

Kompromisinis pakeitimas 5
15 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

2. Kai kvietime teikti paraiškas nurodyta 
dviejų etapų paraiškų teikimo tvarka, 
antrajam etapui prašoma pateikti tik tas 
išsamias paraiškas, kurios pagal vertinimo 
kriterijus buvo atrinktos pirmajame etape.

2. Kai kvietime teikti paraiškas nurodyta 
dviejų etapų paraiškų teikimo tvarka, 
antrajam etapui prašoma pateikti tik tas 
išsamias paraiškas, kurios pagal vertinimo 
kriterijus buvo atrinktos pirmajame etape.

Pirmajame procedūros etape vyksta tik 
pirminis pateiktų tinkamų paraiškų 
vertinimas. Pareiškėjams pranešama, jei 
pasibaigus šiam procedūros etapui aišku, 
kad jų paraiškos neturi perspektyvų.
Antrasis procedūros etapas turi skirtis nuo 
pirmojo, visų pirma pagrindžiamųjų 
dokumentų, kuriuos turi pateikti 
pareiškėjas, apimties ir turinio požiūriais. 
Jei pareiškėjo prašoma pateikti papildomų 
pagrindžiamųjų dokumentų, jam apie tai 
turi išsamiai ir aiškiai pranešti Komisija.
Visi surinkti duomenys turi būti kaupiami 
duomenų banke. Turi būti stengiamasi 
užtikrinti, kad procedūra būtų greitai 
baigta.
Komisija visos procedūros metu turi ypač 
stengtis užtikrinti, kad skelbimo, 
dokumentų teikimo ir kitos dėl reikalingų 
pagrindžiamųjų dokumentų pareiškėjų 
patiriamos išlaidos, susijusios su finansine 
parama, nebūtų neproporcingos skiriamai 
finansinei paramai.

3. Jeigu kvietimuose teikti paraiškas 
nurodyta dviejų pakopų vertinimo tvarka, 
toliau vertinamos tik tos paraiškos, kurios 
taikant ribotą kriterijų skaičių buvo atrinktos 
pirmojoje pakopoje.

3. Jeigu kvietimuose teikti paraiškas 
nurodyta dviejų pakopų vertinimo tvarka, 
toliau vertinamos tik tos paraiškos, kurios 
taikant ribotą kriterijų skaičių buvo atrinktos 
pirmojoje pakopoje. 
Bet kuriuo atveju nei pirmoji, nei antroji 
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vertinimo procedūros pakopos negali trukti 
ilgiau nei šešis mėnesius.
3a. Išskyrus darbo programoje numatytus 
atvejus, pasiūlymai dėl netiesioginės veiklos 
turi būti pateikiami elektroniniu būdu.

4. Komisija priima ir skelbia taisykles, 
siekdama užtikrinti, kad būtų nuolatos 
tikrinamas netiesioginės veiklos dalyvių 
juridinis statusas bei finansinis pajėgumas.

4. Komisija priima ir skelbia taisykles, 
siekdama užtikrinti, kad būtų nuolatos 
tikrinamas netiesioginės veiklos dalyvių 
juridinis statusas bei finansinis pajėgumas. 
Šiuo tikslu Komisija sukuria centrinį 
duomenų banką, kuriame būtų reikalinga 
teisinė ir finansinė informacija apie 
pareiškėjus, ir juo naudojasi.
4a. Komisija skelbia informaciją apie 
remiamus projektus oficialioje Septintosios 
pagrindų programos interneto svetainėje, 
išskyrus tuos atvejus, kai ši informacija 
konfidenciali.
4b. Jei paraiška buvo atrinkta, Komisija, 
atsižvelgdama į paraiškos vertinimo 
rezultatus, prireikus gali susitarti su 
dalyviais pakeisti netiesioginės veiklos 
mokslinius, įgyvendinimo ir finansinius 
aspektus tiek, kiek tai leidžia darbo 
programa ir kvietimas teikti paraiškas.

Pakeitimas 7
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Dvigubo patikrinimo vengimas

Siekdama išvengti dvigubo patikrinimo, 
Komisija turi patvirtinti teigiamą 
patikrinimo rezultatą, kuris iki atskiro 
pranešimo bus laikomas pakankamu, 
atsižvelgiant į visus to paties dalyvio 
pateiktus pasiūlymus. Šiuo tikslu Komisija 
turi nustatyti bendrą patikrinimo ir 
sertifikavimo sistemą ir priimti bei paskelbti 
specialias taisykles.

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas padės užtikrinti suderintą Komisijos požiūrį, padės dalyviams išvengti 
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nereikalingos biurokratijos ir pagreitinti derybas dėl atrinktų pasiūlymų.

Kompromisinis pakeitimas 6a

16 straipsnis

1. Komisija skiria nepriklausomus ekspertus, 
kad jie padėtų atlikti vertinimą, kaip 
reikalaujama pagal Septintąją pagrindų 
programą ir specialiąsias programas.

1. Komisija skiria nepriklausomus ekspertus, 
kad jie padėtų atlikti netiesioginės veiklos 
vertinimą, kaip reikalaujama pagal 
Septintąją pagrindų programą ir specialiąsias 
programas.

13 straipsnyje nurodytai koordinavimo ir 
paramos veiklai vertinti nepriklausomi 
ekspertai skiriami tik tuo atveju, jei 
Komisija mano, kad tai yra būtina.

13 straipsnyje nurodytai koordinavimo ir 
paramos veiklai vertinti nepriklausomi 
ekspertai skiriami tik tuo atveju, jei 
Komisija mano, kad tai yra būtina.

2. Skiriant nepriklausomus ekspertus, 
atsižvelgiama į tai, ar jie turi paskirtoms 
užduotims vykdyti tinkamus gebėjimus ir 
žinias.

2. Skiriant nepriklausomus ekspertus, 
atsižvelgiama į tai, ar jie turi paskirtoms 
užduotims vykdyti tinkamų gebėjimų ir 
žinių; be to, jei reikia, jie privalo turėti 
deramu lygmeniu išduotą leidimą naudotis 
informacija, kuri Komisijos tarnybų 
laikoma slapta Europos Sąjungos 
informacija.

Nepriklausomi ekspertai atrenkami remiantis 
individualiems asmenims skirtais kvietimais 
teikti kandidatūras arba nacionalinių 
mokslinių tyrimų agentūroms, institutams ar 
įmonėms skirtais kvietimais, siekiant 
sudaryti tinkamų kandidatų sąrašus.

Nepriklausomi ekspertai atrenkami remiantis 
individualiems asmenims skirtais kvietimais 
teikti kandidatūras arba susijusioms 
organizacijoms, pvz., nacionalinių mokslinių 
tyrimų agentūroms, institutams ar įmonėms 
skirtais kvietimais, siekiant sudaryti tinkamų 
kandidatų sąrašus.

Prireikus Komisija gali atrinkti bet kurį į 
tuos sąrašus neįtrauktą reikiamus 
gebėjimus turintį asmenį.
Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes, 
imamasi reikiamų priemonių, kad būtų 
užtikrinta tinkama lyčių pusiausvyra.

Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes, 
imamasi reikiamų priemonių, kad būtų 
užtikrinta tinkama lyčių pusiausvyra.

2a. Mokslinių tyrimų bendruomenės 
vykdomiems nežinomų sričių moksliniams 
tyrimams vertinti ir stebėti Komisija skiria 
ekspertus, remdamasi EMTT Mokslo 
tarybos pasiūlymu.

3. Paskirdama nepriklausomą ekspertą, 
Komisija imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad šis ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su tuo klausimu, kuriuo jis 

3. Komisija imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad šis ekspertas nepatektų į 
interesų konfliktą, susijusį su tuo klausimu, 
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prašomas pateikti savo nuomonę. kuriuo jis prašomas pateikti savo nuomonę. 

4. Komisija patvirtina skyrimo laiško 
pavyzdį (toliau – skyrimo laiškas), į kurį 
įtraukta deklaracija, kad nepriklausomas 
ekspertas paskyrimo metu nėra patekęs į jokį 
interesų konfliktą, ir kad jis įsipareigoja 
pranešti Komisijai apie bet kokį interesų 
konfliktą, jeigu toks kiltų tuo metu, kai jis 
teiks nuomonę arba vykdys pareigas. 
Komisija sudaro Bendrijos ir nepriklausomo 
eksperto skyrimo laišką.

4. Komisija patvirtina skyrimo laiško 
pavyzdį (toliau – skyrimo laiškas), į kurį 
įtraukta deklaracija, kad nepriklausomas 
ekspertas paskyrimo metu nėra patekęs į jokį 
interesų konfliktą, ir kad jis įsipareigoja 
pranešti Komisijai apie bet kokį interesų 
konfliktą, jeigu toks kiltų tuo metu, kai jis 
teiks nuomonę arba vykdys pareigas. 
Komisija sudaro Bendrijos ir nepriklausomo 
eksperto skyrimo laišką.

5. Komisija reguliariai skelbia kiekvienoje 
specialiojoje programoje dalyvavusių 
nepriklausomų ekspertų sąrašą, pasitelkdama 
bet kurią tinkamą žiniasklaidos priemonę.

5. Komisija ne vėliau kaip Septintosios 
pagrindų programos įsigaliojimo dieną 
skelbia visų ekspertų, kurie gali įvertinti 
projektų pasiūlymus, pavardes. Šie 
dokumentai gali būti tikrinami bet kuriuo 
metu. Komisija reguliariai (mažiausiai kartą 
per metus) skelbia kiekvienoje specialiojoje 
programoje dalyvavusių nepriklausomų 
ekspertų sąrašą, pasitelkdama bet kurią 
tinkamą žiniasklaidos priemonę.

Kompromisinis pakeitimas7 a
II skyriaus 2 skirsnio 3 poskirsnio antraštė

ĮGYVENDINIMAS IR SUBSIDIJOS 
SUSITARIMAI

NETIESIOGINĖS VEIKLOS 
ĮGYVENDINIMAS IR SUBSIDIJOS 
SUSITARIMAI

Kompromisinis pakeitimas 7b
17 straipsnis

1. Dalyviai įgyvendina netiesioginę veiklą ir 
imasi būtinų ir pagrįstų priemonių. Tos 
pačios netiesioginės veiklos dalyviai ją 
įgyvendina veikdami Bendrijos labui 
bendrai ir pavieniui.

1. Dalyviai įgyvendina netiesioginę veiklą ir 
imasi būtinų ir pagrįstų priemonių. 
Reikalaujama, kad kiekvienas tos pačios 
netiesioginės veiklos dalyvis savo veiklą 
įgyvendintų vadovaudamasis bendrai 
parengta darbo programa. Tačiau dalyviai 
neprivalo Bendrijai grąžinti kitam dalyviui 
išmokėtos Bendrijos finansinės paramos 
arba padengti bet kokių sąnaudų, išlaidų ar 
nuostolių, kurių Bendrija patiria dėl to, kad 
savo įsipareigojimų nevykdo kitas dalyvis, 
išskyrus tuos atvejus, kai akivaizdu, jog už 
netinkamą lėšų naudojimą tenka solidarioji 
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atsakomybė. 
2. Komisija pagal 18 straipsnio 7 dalyje 
numatytą pavyzdį ir atsižvelgdama į 
atitinkamos finansavimo schemos ypatybes 
parengia Bendrijos ir dalyvių subsidijos 
susitarimą.

2. Komisija pagal 18 straipsnio 7 dalyje 
numatytą pavyzdį ir atsižvelgdama į 
atitinkamos finansavimo schemos ypatybes 
parengia Bendrijos ir dalyvių subsidijos 
susitarimą.

3. Dalyviai neprisiima su subsidijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų.

3. Dalyviai neprisiima su subsidijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų.

4. Jeigu vienas dalyvis nevykdo 
įsipareigojimų, kiti dalyviai vykdo 
subsidijos susitarimą be papildomo 
Bendrijos finansavimo, išskyrus tuos 
atvejus, kai Komisija aiškiai atleidžia juos 
nuo to įsipareigojimo.

4. Jeigu vienas dalyvis nevykdo 
įsipareigojimų, susijusių su netiesioginės 
veiklos įgyvendinimu, kiti dalyviai vykdo 
subsidijos susitarimą be papildomo 
Bendrijos finansavimo, išskyrus tuos 
atvejus, kai Komisija aiškiai atleidžia juos 
nuo to įsipareigojimo.

5. Jeigu veiklos vykdyti neįmanoma arba 
jeigu dalyvis nebegali jos vykdyti, Komisija 
užtikrina, kad veikla būtų baigta.

5. Jeigu veiklos vykdyti neįmanoma arba 
jeigu dalyvis nebegali jos vykdyti, Komisija, 
vadovaudamasi 20 straipsniu, užtikrina, kad 
veikla būtų baigta.

6. Dalyviai užtikrina, kad Komisijai būtų 
pranešta apie bet kokį įvykį, kuris galėtų 
turėti neigiamos įtakos netiesioginės veiklos 
įgyvendinimui arba Bendrijos interesams.

6. Dalyviai užtikrina, kad Komisijai būtų 
pranešta apie bet kokį įvykį, kuris galėtų 
turėti neigiamos įtakos netiesioginės veiklos 
įgyvendinimui arba Bendrijos interesams.

6a. Netiesioginėje veikloje dalyvaujantys 
teisės subjektai gali su trečiosiomis šalimis 
sudaryti subrangos sutartis dėl tam tikros 
veiklos. Jei dalyviai sudaro subrangos 
sutartis tam tikroms su netiesiogine veikla 
susijusioms užduotims atlikti, jie ir toliau 
privalo laikytis savo įsipareigojimų dėl 
netiesioginės veiklos įgyvendinimo.

Kompromisinis pakeitimas 8
18 straipsnis

1. Subsidijos susitarime nustatomos dalyvių 
teisės ir pareigos Bendrijos atžvilgiu pagal 
Sprendimą [.../...], šį reglamentą, Finansinį 
reglamentą ir įgyvendinimo taisykles ir 
pagal bendrus Bendrijos teisės principus.

1. Subsidijos susitarime nustatomos dalyvių 
teisės ir pareigos Bendrijos atžvilgiu pagal 
Sprendimą [.../...], šį reglamentą, Finansinį 
reglamentą ir įgyvendinimo taisykles ir 
pagal bendrus Bendrijos teisės principus.

Pagal tokias pačias sąlygas jame taip pat 
nustatomos teisės subjektų, kurie tampa 
dalyviais jau vykdant netiesioginę veiklą, 
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teisės ir pareigos.
1a. Visai netiesioginei veiklai, išskyrus 
nurodytą 13 straipsnyje, Komisija, 
naudodamasi 7 dalyje nurodytu subsidijos 
susitarimo pavyzdžiu, parengia Bendrijos ir 
dalyvių vardu veikiančio koordinatoriaus 
subsidijos susitarimą.

2. Jei reikia, subsidijos susitarime 
numatoma, kuri Bendrijos finansinio įnašo 
dalis bus skiriama padengti finansuotinas 
išlaidas, o kuri – nustatyto dydžio sumas 
(įskaitant vieneto sąnaudų skalę) ar 
vienkartines išmokas.

2. Vadovaujantis darbo programoje ir, jei 
reikia, kvietime teikti paraiškas išdėstytomis 
sąlygomis, subsidijos susitarime nurodoma 
veiklos trukmė, moksliniai ir techniniai 
darbai, kuriuos reikia atlikti, visų 
numatomų išlaidų biudžetas ir didžiausias 
Bendrijos finansinis įnašas į netiesioginę 
veiklą. 

3. Subsidijos susitarime nurodoma, dėl 
kokių konsorciumo sudėties pakitimų 
būtina iš anksto skelbti konkurencinį 
kvietimą.
4. Subsidijos susitarime reikalaujama, kad 
Komisijai būtų teikiamos periodinės 
ataskaitos apie atitinkamos netiesioginės 
veiklos įgyvendinimo pažangą.

4. Subsidijos susitarime reikalaujama, kad 
Komisijai per metus būtų teikiamos ne 
daugiau kaip dvi periodinės atitinkamos 
netiesioginės veiklos įgyvendinimo 
pažangos ataskaitos, ir prireikus taip pat 
gali būti numatomos peržiūros, skirtos 
įvertinti atitinkamos netiesioginės veiklos 
įgyvendinimo pažangą.

5. Prireikus subsidijos susitarime gali būti 
numatyta, kad Komisijai iš anksto turi būti 
pranešta apie galutinių intelektinių išteklių 
nuosavybės perdavimą trečiajai šaliai.
6. Jeigu subsidijos susitarime reikalaujama, 
kad dalyviai vykdytų trečiajai šaliai naudą 
teikiančią veiklą, dalyviai apie tai turi plačiai 
paskelbti ir trečiąsias šalis atrinkti skaidriai, 
teisingai ir nešališkai. Jeigu darbo 
programoje numatyta, subsidijos susitarime 
nustatomi kriterijai atrinkti tokią trečiąją 
šalį. Komisija pasilieka teisę pateikti 
prieštaravimą dėl atrinktos trečiosios šalies.

6. Jeigu subsidijos susitarime reikalaujama, 
kad dalyviai vykdytų trečiajai šaliai naudą 
teikiančią veiklą, dalyviai apie tai turi plačiai 
paskelbti ir trečiąsias šalis atrinkti skaidriai, 
teisingai ir nešališkai. Jeigu darbo 
programoje numatyta, subsidijos susitarime 
nustatomi kriterijai atrinkti tokią trečiąją 
šalį. Komisija pasilieka teisę pateikti 
prieštaravimą dėl atrinktos trečiosios šalies.

7. Pagal šį reglamentą Komisija nustato 
subsidijos susitarimo pavyzdį.

7. Pagal šį reglamentą Komisija nustato 
subsidijos susitarimo pavyzdį.

8. Subsidijos susitarimas grindžiamas 
Europos mokslininkų chartijoje ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 

8. Subsidijos susitarime, be kita ko, 
atsižvelgiama į Europos mokslininkų 
chartijoje ir Mokslininkų priėmimo į darbą 
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kodekse nustatytais principais. Prireikus 
jame atkreipiamas dėmesys į sąveiką su visų 
lygių švietimu, ryžtą ir sugebėjimą skatinti 
dialogą ir debatus mokslo klausimais ir 
mokslinių tyrimų rezultatų temomis su 
platesne publika, t.y. ne tik su mokslo 
bendruomene, veiklą, kuria siekiama didinti 
moterų vaidmenį moksliniuose tyrimuose, ir 
veiklą, nukreiptą į socialinius ir ekonominius 
mokslinių tyrimų aspektus.

elgesio kodekse nustatytus bendruosius 
principus. Prireikus jame atkreipiamas 
dėmesys į sąveiką su visų lygių švietimu, 
ryžtą ir sugebėjimą skatinti dialogą ir 
debatus mokslo klausimais ir mokslinių 
tyrimų rezultatų temomis su platesne 
publika, t.y. ne tik su mokslo bendruomene, 
veiklą, kuria siekiama didinti moterų 
vaidmenį moksliniuose tyrimuose, ir veiklą, 
nukreiptą į socialinius ir ekonominius 
mokslinių tyrimų aspektus.

Pakeitimas 20
19 straipsnio 1 dalis

1. Subsidijos susitarime nustatomos tos 
dalyvių pareigos dėl naudojimosi teisių, 
pritaikymo ir sklaidos, kurios nebuvo 
nustatytos šiame reglamente.

1. Subsidijos susitarime nustatomos tos 
dalyvių teisės ir pareigos dėl naudojimosi 
teisių, pritaikymo ir sklaidos, kurios 
nebuvo nustatytos šiame reglamente.

Pakeitimas 22
22 straipsnio 1 pastraipa

Subsidijos susitarimas įsigalioja, kai jį 
pasirašo koordinatorius ir Komisija.

Subsidijos susitarimas įsigalioja, kai jį 
pasirašo koordinatorius, veikiantis kitų 
dalyvių vardu, ir Komisija.

Kompromisinis pakeitimas 9
23 straipsnis

Jeigu kvietime teikti paraiškas nenurodyta 
kitaip, visi netiesioginėje veikloje norintys 
dalyvauti teisės subjektai sudaro susitarimą 
(toliau – konsorciumo susitarimas), 
reglamentuojantį šiuos klausimus:

1. Jeigu kvietime teikti paraiškas nenurodyta 
kitaip, visi netiesioginės veiklos dalyviai 
sudaro susitarimą (toliau – konsorciumo 
susitarimas), kuriame gali būti numatytos 
netiesioginės veiklos dalyvių papildomos 
teisės ir pareigos vadovaujantis subsidijos 
susitarimo nuostatomis, ir kuriame, inter 
alia, reglamentuojami šie klausimai: 

(a) konsorciumo vidaus organizaciją, (a) konsorciumo vidaus organizacija,

(b) Bendrijos finansinio įnašo paskirstymą, (b) Bendrijos finansinio įnašo skyrimo ir 
paskirstymo sąlygos, 
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(c) papildomas taisykles, susijusias su 
sklaida ir rezultatų panaudojimu, įskaitant 
intelektinės nuosavybės teises, jei taikoma,

(c) papildomos taisyklės, susijusios su 
naudojimosi teisėmis, nuosavybe, 
nuosavybės perleidimu, sklaida ir rezultatų 
panaudojimu, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises, jei taikoma,

(d) vidaus ginčų sprendimą. (d) vidaus ginčų sprendimas; konsorciumai 
turėtų nustatyti tvarką, kuri būtų taikoma 
ginčų ir piktnaudžiavimo atvejais,
da) atsakomybės, kompensavimo ir 
konfidencialumo tarp dalyvių tvarka.
2. Visi dalyviai, norintys dalyvauti 
netiesioginėje veikloje, prieš koordinatoriui 
pasirašant subsidijos susitarimą sudaro 
konsorciumo susitarimą.

Kompromisinis pakeitimas 10
24 straipsnis

Netiesioginėje veikloje norintys dalyvauti 
teisės subjektai iš visų dalyvių turi paskirti 
vieną koordinatorių, kuris pagal šį 
reglamentą, Finansinį reglamentą, 
įgyvendinimo taisykles ir subsidijos 
susitarimą atliktų šias funkcijas:

1. Netiesioginėje veikloje norintys dalyvauti 
teisės subjektai iš savo tarpo turi paskirti  
koordinatorių, kuris pagal šį reglamentą, 
Finansinį reglamentą, įgyvendinimo 
taisykles ir subsidijos susitarimą atliktų šias 
funkcijas:

(a) užtikrintų, kad teisės subjektai, 
dalyvaujantys netiesioginiuose veiksmuose, 
vykdytų savo įsipareigojimus pagal 
subsidijos susitarimą ir konsorciumo 
susitarimą;

(a) užtikrintų, kad subsidijos susitarime 
nurodyti teisės subjektai, kaip jame 
numatyta, atliktų būtinus prisijungimo prie 
šio susitarimo formalumus;

(a) patikrintų, ar subsidijos susitarime 
nurodyti teisės subjektai atliko būtinus 
prisijungimo prie šio susitarimo 
formalumus, kaip jame numatyta; 

(b) gautų Bendrijos finansavimą ir jį 
paskirstytų,

(b) gautų Bendrijos finansavimą ir jį 
paskirstytų, kaip nurodoma konsorciumo 
susitarime ir subsidijos susitarime;

(c) pagal 35 straipsnį gerai tvarkytų 
pinigines sąskaitas, registruotų informaciją 
ir praneštų Komisijai, kaip paskirstytas 
Bendrijos finansavimas,

(c) registruotų išlaidas, tvarkytų sąskaitas ir 
praneštų Komisijai, kaip paskirstytas 
Bendrijos finansavimas, kaip nurodoma 23 
straipsnio b punkte ir 35 straipsnyje;

(d) užtikrintų veiksmingą ir teisingą dalyvių (d) užtikrintų, kad dalyviai veiksmingai ir 
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ir Komisijos keitimąsi informacija. teisingai informuotų Komisiją apie darbo 
pažang pagal 18 straipsnio 4 dalį;

2. Koordinatorius nurodomas subsidijos 
susitarime. 

2. Koordinatorius nurodomas konsorciumo  
susitarime.

Jeigu paskiriamas kitas koordinatorius, šį 
paskyrimą raštiškai turi patvirtinti Komisija.

2a.  Jei  nurodoma konsorciumo 
susitarime, koordinatorius gali sudaryti 
sutartį su subrangovu dėl administravimo 
ir valdymo veiklos, nurodytos 32 straipsnio 
4 dalyje.

Kompromisinis pakeitimas 11
25 straipsnis

1. Netiesioginės veiklos dalyviai gali siūlyti, 
kad būtų priimtas arba pašalintas dalyvis.

1. Netiesioginės veiklos dalyviai gali 
susitarti, kad būtų priimtas naujas dalyvis 
arba pašalintas esantis dalyvis pagal 
atitinkamas konsorciumo susitarimo 
nuostatas.

2. Prie vykdomos veiklos prisijungęs teisės 
subjektas prisijungia ir prie subsidijos 
susitarimo.

2. Prie vykdomos veiklos prisijungęs teisės 
subjektas prisijungia ir prie subsidijos 
susitarimo bei konsorciumo susitarimo.
3. Jei numatyta konsorciumo susitarime, 
koordinatorius gali sudaryti sutartį su 
subrangovu dėl administravimo ir 
neesminės valdymo veiklos, nesusijusios su 
strateginiu projekto valdymu.

3. Jei numatyta subsidijos susitarime, 
konsorciumas skelbia konkurencinį 
kvietimą ir jį plačiai reklamuoja 
naudodamasis specialia informavimo 
parama, ypač Septintosios pagrindų 
programos interneto svetainėmis, 
specialistams skirta spauda bei bukletais ir 
valstybių narių bei asocijuotų valstybių 
informavimui ir paramai įsteigtais 
nacionaliniais informacijos centrais.

3a. Subsidijos susitarime turėtų būti 
numatytas reikalavimas konkurso tvarka 
nešališkai ir skaidriai vykdyti teisės 
subjektų, norinčių dalyvauti vykdomoje 
veikloje, atranką. Vykdant šią procedūrą 
turėtų būti atsižvelgiama į mokslinių tyrimų 
poreikius, jai neturėtų būti skiriama per 
daug lėšų ir laiko.

Konsorciumas vertina pasiūlymus pagal 
pradinei veiklai taikytus kriterijus, 
pasitelkdamas savo paskirtus 
nepriklausomus ekspertus, vadovaudamasis 
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atitinkamai 14 straipsnyje ir 16 straipsnyje 
nustatytais principais.
4. Apie sudėties pasikeitimą konsorciumas 
turi pranešti Komisijai, kuri per 45 dienas 
nuo pranešimo gavimo gali paprieštarauti 
šiam pasikeitimui.

4. Apie siūlomą sudėties pasikeitimą 
konsorciumas turi pranešti Komisijai.

Konsorciumo sudėties pasikeitimai, susiję 
su pasiūlymais dėl kitų subsidijos 
susitarimo pakeitimų, kurie nėra tiesiogiai 
susiję su sudėties pasikeitimu, turi būti 
raštu patvirtinti Komisijos.

Kompromisinis pakeitimas 6b
26a straipsnis (naujas)

26a straipsnis                                            
Duomenų bazės ir elektroninis keitimasis 

duomenimis
Komisija privalo imtis atitinkamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
duomenys, susiję su visais netiesioginiais 
veiksmais, finansuojamais remiantis 
Septintąja pagrindų programa, būtų 
fiksuojami ir apdorojami integruotose 
duomenų bazėse, naudojant bendrą 
kompiuterizuotą sistemą.
Komisija privalo skatinti elektroninį 
keitimąsi duomenimis visais pasiūlymų ir 
dotacijų administravimo aspektais.

Kompromisinis pakeitimas 12
30 straipsnis

1. Subsidijas iš dalies finansuoja dalyviai. 1. Subsidijas iš dalies finansuoja dalyviai. 

Bendrijos teikimas finansinis įnašas 
finansuotinoms išlaidoms padengti neturi 
teikti pelno.

Bendrijos teikiamas finansinis įnašas 
finansuotinoms išlaidoms padengti neturi 
teikti pelno. 

2. Įvykdžius veiklą išmokant subsidiją bus 
atsižvelgiama į įplaukas.

2. Įvykdžius veiklą išmokant subsidiją bus 
atsižvelgiama į kvitus vadovaujantis 32 
straipsnio 5 dalimi.
2a. Jei trečioji šalis pateikia netiesioginės 
veiklos dalyviui kvitą už prekes arba 
paslaugas, kuriomis vienodai naudojasi visi 
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dalyviai, išlaidos proporcingai paskirstomos 
visiems dalyviams pagal jų finansuotinų 
išlaidų dalis. 

3. Tam, kad būtų laikomos finansuotinomis, 
netiesioginės veiklos vykdymo išlaidos turi 
atitikti šias sąlygas:

3. Tam, kad būtų laikomos finansuotinomis, 
kiekvieno dalyvio netiesioginės veiklos 
vykdymo išlaidos turi atitikti šias sąlygas:

a) jos turi būti faktinės, a) jos turi būti faktinės,

b) jos turi būti patirtos veiklos vykdymo 
metu, išskyrus galutines ataskaitas, jeigu taip 
buvo numatyta subsidijos susitarime,

b) jos turi būti patirtos veiklos vykdymo 
metu, išskyrus galutines ataskaitas, jeigu taip 
buvo numatyta subsidijos susitarime,

c) jos turi būti apibrėžtos remiantis 
įprastiniais dalyvio apskaitos ir valdymo 
principais bei praktika vieninteliu tikslu – 
pasiekti veiklos tikslus ir laukiamus 
rezultatus, laikantis ekonomiškumo, 
veiksmingumo ir efektyvumo principų,

c) jos turi būti apibrėžtos ir patirtos 
remiantis įprastiniais tos šalies, kurioje 
įregistruotas teisės subjektas, apskaitos 
principais bei dalyvio buhalterinės 
apskaitos praktika ir patirtos vieninteliu 
tikslu – pasiekti veiklos tikslus ir laukiamus 
rezultatus,

d) jos turi būti įtrauktos į dalyvio sąskaitas ir 
sumokėtos, o trečiųjų šalių įnašo atveju – į 
trečiųjų šalių sąskaitas,

d) jos turi būti įtrauktos į dalyvio sąskaitas ir 
sumokėtos, o trečiųjų šalių įnašo atveju – į 
trečiųjų šalių sąskaitas,

(e) į jas negali būti įtrauktos nefinansuotinos 
išlaidos, ypač nustatyti netiesioginiai 
mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės 
mokestį, muitus, mokėtinas palūkanas, 
nuostatas dėl galimų nuostolių ir rinkliavų, 
valiutų keitimo išlaidas, išlaidos, susijusios 
su kapitalo grąža, deklaruojamas arba 
patirtos išlaidos, arba kitos Bendrijos 
projekto padengtosios išlaidos, skolos ir 
skolų aptarnavimo mokesčiai, nepagrįstai 
didelės išlaidos ir kitos išlaidos, 
neatitinkančios a–d punktuose nurodytų 
reikalavimų.

(e) į jas negali būti įtrauktos nefinansuotinos 
išlaidos, ypač nustatyti netiesioginiai 
mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės 
mokestį, jei jis grąžintinas, muitus, 
mokėtinas palūkanas, nuostatas dėl galimų 
nuostolių ir rinkliavų, valiutų keitimo 
išlaidas, išlaidos, susijusios su kapitalo 
grąža, deklaruojamas arba patirtos išlaidos, 
arba kitos Bendrijos projekto padengtosios 
išlaidos, skolos ir skolų tvarkymo mokesčiai, 
nepagrįstai didelės išlaidos ir kitos išlaidos, 
neatitinkančios a–d punktuose nurodytų 
reikalavimų.

a punkto atveju, vidutinės išlaidos 
personalui gali būti naudojamos, jeigu jos 
atitinka dalyvio valdymo principus ir 
apskaitos praktiką ir iš esmės nelabai 
skiriasi nuo faktinių išlaidų.

Kompromisinis pakeitimas 13
31 straipsnis

Tiesioginės finansuotinos išlaidos ir Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos
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netiesioginės finansuotinos išlaidos

1. Finansuotinas išlaidas sudaro tiesiogiai 
priskiriamos veiklai išlaidos, (toliau – 
tiesioginės finansuotinos išlaidos) ir, tam 
tikrais atvejais, išlaidos, kurios nėra 
tiesiogiai priskiriamos veiklai, bet kurios 
tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis 
finansuotinomis išlaidomis, priskiriamomis 
tai veiklai (toliau – netiesioginės 
finansuotinos išlaidos).

1. Išlaidas sudaro tiesiogiai priskiriamos 
veiklai išlaidos (toliau – tiesioginės 
finansuotinos išlaidos) ir tam tikrais atvejais 
išlaidos, kurios nėra tiesiogiai priskiriamos 
veiklai, bet kurios tiesiogiai susijusios su 
tiesioginėmis išlaidomis, priskiriamomis tai 
veiklai (toliau – netiesioginės išlaidos).

1a. Finansuotinos išlaidos sudaro 
tiesioginių išlaidų dalį: 
tiesiogines išlaidas sudaro personalo, 
kelionių, pragyvenimo ir kitos ypatingos 
išlaidos.  
1b.  Personalo išlaidas sudaro 
dalyvaujančiose organizacijose dirbančių 
atlyginimai ir susijusios išlaidos.
Jos apskaičiuojamos pagal darbo laiką, 
kurį dalyvaujančios organizacijos 
personalas faktiškai skyrė netiesioginei 
veiklai vykdyti.
Dalyvis gali vadovautis konkrečių 
kategorijų darbuotojų vidutiniu atlyginimu 
ar vieneto skalėmis su sąlyga, kad tai 
atitinka jo įprastą buhalterinės apskaitos 
praktiką.
1c. Padengiamos faktinės netiesioginėje 
veikloje dalyvaujančio personalo kelionių ir 
pragyvenimo išlaidos  arba išlaidos, 
grindžiamos vieneto skalėmis, su sąlyga, 
kad jos nustatytos remiantis įprasta dalyvio 
buhalterinės apskaitos praktika arba 
remiantis Komisijos nustatytomis vieneto 
skalėmis. 
1d. Kitos ypatingos išlaidos, įskaitant 
ilgalaikę įrangą, naudojimo mokesčius, 
vartojimo reikmenis ir subrangą, 
finansuotinos padengiamos tik tuo atveju,  
jei tai numatyta subsidijos susitarime.

2. Kad būtų padengtos netiesioginės 
išlaidos, dalyvis gali pasirinkti, kad jam 
būtų išmokėtos vienodo dydžio sumos už 
visas tiesiogines finansuotinas išlaidas, 
išskyrus tiesiogines finansuotinas 

2. Vienodo dydžio suma, kuria 
padengiamos netiesioginės išlaidos, 
palaipsniui mažinama nuo 60 % visų 
tiesioginių išlaidų per pirmus trejus metus 
(2007–2009) iki 45 % 2010–2012 m., o nuo 
2012 m. nusistovės ties 30 %; šios sumos 
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subrangos išlaidas. dydis priklauso nuo datos, kai buvo 
pateikta pirma paraiška; į vienodo dydžio 
sumą, skirtą netiesioginėms išlaidoms 
padengti, neįtraukiamos subrangos išlaidos.

3. Subsidijos susitarime gali būti numatyta, 
kad netiesioginių finansuotinų išlaidų 
padengimas ribojamas iki didžiausio 
tiesioginių finansuotinų išlaidų procento, 
išskyrus tiesiogines finansuotinas 
subrangos išlaidas, ypač kai vykdoma 
koordinavimo ir paramos veikla, mokslo 
darbuotojų mokymo ir karjeros plėtros 
veikla, jeigu ji vykdoma.

Kompromisinis pakeitimas 14
32 straipsnis

1. Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
veiklos atveju, Bendrija gali finansuoti ne 
daugiau kaip 50 % visų finansuotinų išlaidų.

1. Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
veiklos atveju Bendrija gali finansuoti ne 
daugiau kaip 50 % visų finansuotinų išlaidų. 
Kosmoso ir saugumo tyrimų srityje tokia 
riba gali siekti daugiausia 75 %.

Tačiau kai tokią veiklą vykdo valstybinės 
įstaigos, vidurinio ir aukštojo mokslo 
įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos ir 
MVĮ, tokia riba gali siekti daugiausia 75 % 
visų finansuotinų išlaidų.

Tačiau kai tokią veiklą vykdo ne pelno 
siekiančios valstybinės įstaigos, vidurinio ir 
aukštojo mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų 
organizacijos ir MVĮ, Bendrija padengia 
finansuoja bent 75 % visų finansuotinų 
išlaidų.

2. Demonstravimo veiklos atveju, Bendrija 
gali finansuoti ne daugiau kaip 50 % visų 
finansuotinų išlaidų.

2. Demonstravimo veiklos atveju Bendrija 
gali finansuoti ne daugiau kaip 50 % visų 
finansuotinų išlaidų.

3. Veiklos, kurią sudaro koordinavimo ir 
paramos veikla ir mokslo darbuotojų 
mokymo ir karjeros plėtros veikla, atveju, 
Bendrija gali finansuoti iki 100 % visų 
finansuotinų išlaidų.

3. Koordinavimo ir paramos projektų 
vykdymo, mokslo darbuotojų mokymo ir 
karjeros plėtros veiklos, taip pat mokslinkų 
įdarbinimo projektų vykdymo atvejais  
Bendrija gali finansuoti iki 100 % visų 
finansuotinų išlaidų. 

4. Valdymo ir audito sertifikatų, ir kitos 
tinkamai pateisinamos veiklos, neįtrauktos 
į 1, 2 ir 3 pastraipas, atveju, Bendrija gali 
finansuoti iki 100 % visų finansuotinų 
išlaidų.

4. Valdymo veiklos (įskaitant audito 
sertifikatus) ir mokymo veiklos, neįtrauktos 
į mokslo darbuotojų mokymo ir karjeros 
plėtros, koordinavimo, tinklų kūrimo ir 
sklaidos finansavimo programą, atvejais 
Bendrija gali finansuoti iki 100 % visų 
finansuotinų išlaidų.
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Į kitą pirmojoje pastraipoje nurodytą veiklą, 
inter alia, įtrauktas mokymas vykdant veiklą, 
kuri nėra įtraukta į mokslo darbuotojų 
mokymo ir karjeros plėtros, koordinavimo, 
tinklų kūrimo ir sklaidos finansavimo 
programą.

Į kitą pirmojoje pastraipoje nurodytą veiklą, 
inter alia, įtrauktas mokymas vykdant 
veiklą, kuri nėra įtraukta į mokslo 
darbuotojų mokymo ir karjeros plėtros, 
koordinavimo, tinklų kūrimo ir sklaidos 
finansavimo programą.

5. Siekiant nustatyti Bendrijos finansavimo 
dydį, 1–4 dalyse turi būti atsižvelgiama į 
finansuotinas išlaidas, iš jų atėmus įplaukas.

5. Siekiant nustatyti Bendrijos finansavimo 
dydį, 1–4 dalyse turi būti atsižvelgiama į 
finansuotinas išlaidas, iš jų atėmus įplaukas.

6. 1–5 dalys atitinkamai taikomos 
netiesioginės veiklos atvejais, kai visai 
netiesioginei veiklai finansuoti naudojamos 
vienodo dydžio sumų išmokos ir 
vienkartinės išmokos.

6. 1–5 dalys atitinkamai taikomos 
netiesioginės veiklos atvejais, kai visai 
netiesioginei veiklai finansuoti naudojamos 
vienodo dydžio sumų išmokos ir 
vienkartinės išmokos.

Kompromisinis pakeitimas CA 15
33 straipsnis

Ataskaitos apie finansuotinas išlaidas ir jų 
auditas

Ataskaitos apie išlaidas.

1. Komisijai turi būti periodiškai 
pateikiamos ataskaitos apie finansuotinas 
išlaidas, už išankstinį finansavimą gautas 
palūkanas ir su netiesiogine veikla susijusias 
įplaukas ir, kai taikoma, jos turi būti 
patvirtintos audito sertifikatu, remiantis 
Finansiniu reglamentu ir įgyvendinimo 
taisyklėmis.

1. Komisijai periodiškai pranešama apie 
visas išlaidas, apie už išankstinį finansavimą 
gautas palūkanas ir su netiesiogine veikla 
susijusias įplaukas.

Turi būti pateikiama ataskaita apie su 
konkrečia veikla susijusio dalyvio finansinio 
įnašo egzistavimą ir, kai taikoma, jis turi 
būti sertifikuotas veiklos pabaigoje.

Turi būti pateikiama ataskaita apie su 
konkrečia veikla susijusio dalyvio finansinio 
įnašo egzistavimą ir, kai taikoma, jis turi 
būti sertifikuotas veiklos pabaigoje.

1a. Vykdžius netiesioginę veiklą, trukusią 
mažiau nei dvejus metus, projekto 
pabaigoje reikalaujama tik vienos pažymos 
iš kiekvieno dalyvio. Kitais netiesioginės 
veiklos atvejais, iš dalyvio nereikalaujama 
daugiau nei 3 audito pažymų.
Iš dalyvių, kurie savo netiesioginei veiklai 
prašo Bendrijos finansinės pagalbos 
mažesnės nei 25 000 eurų, audito pažymų 
nereikalaujama.
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2. Jei veiklą vykdo valstybinės įstaigos, 
mokslinių tyrimų organizacijos ir aukštojo ir 
vidurinio mokslo įstaigos, 1 pastraipoje 
reikalaujamą audito sertifikatą gali nustatyti 
kompetentingas valstybės pareigūnas.

2. Jei veiklą vykdo valstybinės įstaigos, 
mokslinių tyrimų organizacijos ir aukštojo ir 
vidurinio mokslo įstaigos, 1 pastraipoje 
reikalaujamą audito sertifikatą gali nustatyti 
kompetentingas valstybės pareigūnas.

2a. Audito pažymų dėl netiesioginės veiklos 
nereikalaujama, kai ši veikla 
kompensuojama vienkartinėmis išmokomis 
ar nustatyto dydžio sumų išmokomis.

Pakeitimas 48
34 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Tos periodinės išmokos mokamos 
remiantis Jungtinės veiklos programos 
laipsniško įgyvendinimo įvertinimus 
pasitelkiant mokslinių tyrimų išteklių ir 
pajėgumų integravimo įvertinimus, atliktus 
pagal konsorciumo sutartus ir subsidijos 
susitarime nurodytus vykdymo rodiklius.

Tos periodinės išmokos mokamos 
remiantis Jungtinės veiklos programos 
laipsniško įgyvendinimo įvertinimais 
pasitelkiant mokslinių tyrimų išteklių ir 
pajėgumų integravimo įvertinimus, atliktus 
pagal konsorciumo sutartus ir subsidijos 
susitarime nurodytus mokslinių tyrimų 
vykdymo rodiklius.

Pagrindimas

Veiklos rodikliai, o ne specialiai tinklų susiejimui nustatyti rodikliai, turėtų būti siejami su 
tyrimo įgyvendinimu, nes pagrindinis tikslas, kurio siekiama kuriant tinklus, yra 
nepriekaištinga tyrimo kokybė. 

Kompromisinis pakeitimas16
37 straipsnis

37 straipsnis 37 straipsnis
Neišmokėtos sumos, skirtos rizikai išvengti Garantinis fondas
1. Priklausomai nuo rizikos, susijusios su 
tam tikrų Bendrijai priklausančių sumų 
nesusigrąžinimu, Komisija gali neišmokėti 
nedidelės Bendrijos finansinio įnašo sumos 
visiems netiesioginės veiklos dalyviams, 
siekdama padengti jai priklausančias ir 
įsipareigojimų nevykdančių netiesioginės 
veiklos dalyvių negrąžintas sumas.

1. Pagal Septintąją bendrąją programą 
netiesioginės veiklos dalyviai moka įnašus į 
Komisijos administruojamą garantinį 
fondą, kuris skirtas pasirengti galimai 
finansinei rizikai, jei kai kurie dalyviai 
nevykdytų savo techninių ir (arba) 
finansinių įsipareigojimų. 

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma: 2. Įsigaliojus Septintajai pagrindų 
programai, pradeda veikti garantinis 
fondas, kuriam administruoti paskiriama 
atitinkama finansinė institucija ir kuris 
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finansuojamas Komisijos įnašais, 
atitinkančiais galutinių dar neišmokėtų 
netiesioginės veiklos dalyviams skirtų 
išmokų dydį, kai pradedama kiekviena 
netiesioginė veikla. 

(a) valstybinėms įstaigoms, teisės 
subjektams, kurių dalyvavimą 
netiesioginėje veikloje garantuoja valstybė 
narė arba asocijuotoji šalis, ir aukštojo ir 
vidurinio mokslo įstaigoms,

(b) dalyvaujantiesiems su mokslo 
darbuotojų mokymu ir karjeros plėtra 
susijusioje veikloje.

(a) ir (b) punktuose nurodyti dalyviai 
atsako už savo skolas.

3. Neišmokėtos sumos sudaro Septintajai 
pagrindų programai priskiriamas įplaukas, 
kaip numatyta Finansinio reglamento 18 
straipsnio 2 dalyje.

3. Pinigai sumokėti garantiniam fondui ir 
sukauptos palūkanos laikomos Septintosios 
pagrindų programos lėšomis.

4. Pasibaigus pagrindų programai 
apskaičiuojamos sumos, reikalingos 
kompensuoti neapmokėtas rizikos išlaidas. 
Šias išlaidas viršijančios sumos grąžinamos 
pagrindų programai, jos sudaro atidėtąsias 
įplaukas.

4. Jei dėl netiesioginės veiklos patiriama 
tinkamų, priimtinų finansuotinų 
netiesioginių išlaidų, Komisija, 
išmokėdama galutinius mokėjimus, 
apmoka 2 dalyje nurodytą sumą šiems 
dalyviams:

- valstybinėms įstaigoms, teisės subjektams, 
kurių dalyvavimą netiesioginėje veikloje 
garantuoja valstybė narė arba asocijuotoji 
šalis, ir aukštojo ir vidurinio mokslo 
įstaigoms,
- dalyvaujantiesiems su mokslo darbuotojų 
mokymu ir karjera susijusioje veikloje, taip 
pat veikloje remiančioje netirtų sričių 
mokslinius tyrimus ir veikloje, kuri duoda 
naudos tam tikroms ypatingoms grupėms, 
neskaitant mažas ir vidutines įmones 
remiančios veiklos.
5. Kitiems dalyviams Komisija iš garantinio 
fondo skiria lėšas, atitinkančias 
vykdomajame rašte nurodytas, tačiau 
nesumokėtas sumas.  Nesumokėtos sumos 
išskaičiuojamos iš mokėtino galutinio 
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mokėjimo proporcingai panaudotoms 
garantinio fondo lėšoms. Galutinis 
mokėjimas sumažinamas atsižvelgiant į 
palūkanas,gautas už garantinio fondo 
lėšas,tačiau sumažinimas neviršija 1 proc. 
Bendrijos finansinio įnašo.
6. Komisija priima ir paskelbia garantinio 
fondo lėšų panaudojimo procedūras, kurios 
įtraukiamos į subsidijų sutartį ir kurios 
atitinka anksčiau minėtus principus.
7. Kai tik baigiamas netiesioginės veiklos 
vykdymas pagal Septintąją bendrąją 
programą, bet kokios lėšos likusios 
garantiniame fonde pervedamos Septintajai 
bendrajai programai kaip specialios 
paskirties lėšos, jei teisėkūros institucijos 
nenusprendžia kitaip.

Kompromisinis pakeitimas 17
40 straipsnis

1. Tais atvejais, kai keli dalyviai kartu 
atlieka darbą, kuriantį intelektinius išteklius, 
ir kai jų atitinkamos darbo dalys negali būti 
nustatytos, tokių išteklių nuosavybė yra 
bendra.

1. Tais atvejais, kai keli dalyviai kartu 
atlieka darbą, kuriantį intelektinius išteklius, 
ir kai jų atitinkamos darbo dalys negali būti 
nustatytos, tokių išteklių nuosavybė yra 
bendra.

Tokiais atvejais, minimi dalyviai sudaro 
bendros nuosavybės sutartį, nustatančią 
bendros nuosavybės dalis ir jos naudojimo 
sąlygas. Sutartis taip pat nustato bendrai 
sukurtos intelektinės nuosavybės 
panaudojimą, kuris turi atitikti 
sąžiningumo ir protingumo kriterijus, ir 
atitinka šio reglamento ir subsidijų 
sutarties nuostatas.

2. Jeigu nebuvo sudaryta bendros 
nuosavybės sutartis dėl tokios bendros 
nuosavybės paskirstymo ir sąlygų, 
kiekvienas iš savininkų turi teisę išduoti 
neišimtines licencijas trečiajai šaliai be 
teisės į sublicenciją, jeigu vykdomi šie 
reikalavimai:

2. Pagal šį reglamentą Komisija gali 
suteikti informacijos apie bendros 
nuosavybės sutarties pavyzdį.

a) kitiems bendrasavininkiams turi būti 
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pranešta iš anksto,
(b) kitiems bendrasavininkiams turi būti 
suteikta teisinga ir pagrįsta kompensacija.

2a. Pagal šį reglamentą Komisija pateikia 
bendros nuosavybės sutarties pavyzdį.

Kompromisinis pakeitimas 18
41 straipsnis

1. Kai dalyvis perduoda galutinių 
intelektinių išteklių nuosavybės teisę, jis 
perduoda perėmėjui subsidijos susitarime 
numatytus įsipareigojimus, visų pirma su 
naudojimosi teisės suteikimu, sklaida ir 
pritaikymu susijusius įsipareigojimus.

1. Kai dalyvis perduoda bendrai sukurtų 
intelektinių išteklių nuosavybės teisę, jis 
perduoda perėmėjui su tais galutiniais 
intelektiniais ištekliais susijusius 
įsipareigojimus, įskaitant įsareigojimą 
perimtus įsipareigojimus perduoti kitiems 
perėmėjams pagal šį reglamentą, subsidijų 
susitarimą ir konsorciumo sutartį.
1a. Su dalyviais susiję subjektai galutiniais 
intelektiniais ištekliais gali naudotis, jei 
atlieka darbą kuriantį tokius intelektinius 
išteklius ir jei susijęs subjektas:
(a) yra įkurtas valstybėje narėje ar 
asocijuotoje šalyje;
(b) suteikia abipuses teises, leidžiančias 
naudotis turimomis žiniomis, kurios 
reikalingos galutinių intelektinių išteklių 
panaudojimui;.
(c) atitinka 3 straipsnyje nurodytus 
konfidencialumo įsipareigojimus;

2. Laikantis konfidencialumo 
įsipareigojimų, jeigu reikalaujama, kad 
dalyvis perduotų naudojimosi teises, jis turi 
iš anksto įspėti tos pačios veiklos dalyvius, 
taip pat suteikti pakankamai informacijos, 
susijusios su naujuoju galutinių intelektinių 
išteklių savininku, kad dalyviai galėtų 
naudotis savo naudojimosi teisėmis pagal 
subsidijos susitarimus.

2. Jeigu reikalaujama, kad dalyvis perduotų 
naudojimosi teises, jis turi iš anksto įspėti 
tos pačios veiklos dalyvius, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos, susijusios su 
naujuoju galutinių intelektinių išteklių 
savininku, kad dalyviai galėtų naudotis savo 
naudojimosi teisėmis pagal subsidijos 
susitarimus.

Tačiau kiti dalyviai, raštu pateikę sutikimą, 
gali atsisakyti savo teisių į atskirą išankstinį 
pranešimą, kai vieno dalyvio nuosavybės 
teisė perduodama konkrečiai nurodytai 
trečiajai šaliai.

Tačiau kiti dalyviai, raštu pateikę sutikimą, 
gali atsisakyti savo teisių į atskirą išankstinį 
pranešimą, kai vieno dalyvio nuosavybės 
teisė perduodama konkrečiai nurodytai 
trečiajai šaliai.
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3. Po pagal 2 dalies pirmą pastraipą 
pateikto pranešimo, kiti dalyviai gali 
prieštarauti nuosavybės teisės perdavimui, 
pagrįsdami savo prieštaravimą tuo, jog jis 
gali neigiamai paveikti jų naudojimosi 
teises.
Kai kiti dalyviai įrodo, kad jų teisės bus 
neigiamai paveiktos, numatytas perdavimas 
neįvyksta kol susiję dalyviai galutinai 
nesusitaria.
4. Prireikus subsidijos susitarime gali būti 
numatytas papildomas reikalavimas, kad 
Komisijai iš anksto būtų pranešta apie 
nuosavybės teisės perdavimą trečiajai šaliai.

4. Prireikus subsidijos susitarime gali būti 
numatytas papildomas reikalavimas, kad 
Komisijai iš anksto būtų pranešta apie 
nuosavybės teisės perdavimą trečiajai šaliai, 
ar išimtinės licencijos suteikimą naudotis 
galutiniais intelektiniais ištekliais tam 
tikrose situacijose nurodytose subsidijų 
sutartyje, kurioje toks teisių perdavimas ar 
išimtinės licencijos suteikimas laikomas 
nesuderinamu su Europos 
konkurencingumo skatinimo tikslais.

Pakeitimas 54
43 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Kai galutinių intelektinių išteklių 
savininkas jų nesaugo ir neperduoda kitam 
dalyviui pagal 41 straipsnio 1 ir 2 dalis, 
intelektiniai ištekliai negali būti 
skleidžiami iki tol, kol nepranešama 
Komisijai.

Kai galutinių intelektinių išteklių, kuriuos 
būtų galima pritaikyti pramonės ar 
prekybos srityse, savininkas jų nesaugo ir 
neperduoda kitam dalyviui pagal 41 
straipsnio 1 ir 2 dalis, intelektiniai ištekliai 
negali būti skleidžiami tol, kol 
nepranešama Komisijai.

Pakeitimas 55
46 straipsnis

Rašytiniu susitarimu dalyviai gali 
apibrėžti, kokių pradinių intelektinių 
išteklių reikia netiesioginei veiklai vykdyti 
ir, jei reikia, neįtraukti konkrečių pradinių 
intelektinių išteklių.

Konsorciumo susitarime dalyviai gali 
apibrėžti, kokių pradinių intelektinių 
išteklių reikia netiesioginei veiklai vykdyti 
ir, jei reikia, neįtraukti konkrečių pradinių 
intelektinių išteklių.
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Kompromisinis pakeitimas 19
49 straipsnis

1. Dalyvaujantieji toje pačioje netiesioginėje 
veikloje naudojasi teisėmis naudotis 
galutiniais intelektiniais ištekliais, jeigu to 
reikia jų pačių galutiniams intelektiniams 
ištekliams pritaikyti.

1. Dalyvaujantieji toje pačioje netiesioginėje 
veikloje naudojasi teisėmis naudotis 
galutiniais intelektiniais ištekliais. Susiję 
subjektai naudojasi tomis pačiomis 
teisėmis, jei subsidijų susitarime nėra 
aiškiai numatyta kitaip. 

Tokios naudojimosi teisės suteikiamos 
teisingomis ir priimtinomis sąlygomis arba 
nemokamai.

Tokios naudojimosi teisės suteikiamos 
teisingomis ir priimtinomis sąlygomis arba 
nemokamai.

2. Tos pačios netiesioginės veiklos dalyviai 
naudojasi teisėmis naudotis pradiniais 
intelektiniais ištekliais, jeigu to reikia 
pritaikyti galutinius intelektinius išteklius, 
jeigu susijęs dalyvis turi teisę suteikti tokias 
teises.

2. Tos pačios netiesioginės veiklos dalyviai 
ir su jais susiję subjektai naudojasi teisėmis 
naudotis pradiniais intelektiniais ištekliais, 
jeigu to reikia pritaikyti galutinius 
intelektinius išteklius, jeigu susijęs dalyvis 
turi teisę suteikti tokias teises.

Tokios naudojimosi teisės suteikiamos 
teisingomis ir priimtinomis sąlygomis arba 
nemokamai.

Tokios naudojimosi teisės suteikiamos pagal 
subsidijų susitarimą.

3. Gali būti prašoma suteikti naudojimosi 
teises pagal 1 arba 2 dalį neilgesniam nei 
vienerių metų laikotarpiui:

3. Gali būti prašoma suteikti naudojimosi 
teises pagal 1 arba 2 dalį ne ilgesniam nei 
vienerių metų laikotarpiui po netiesioginės 
veiklos pabaigos. Dalyvis, pasitraukęs iš 
projekto anksčiau laiko, gali reikalauti 
naudojimosi teisės iš kitų dalyvių ne vėliau 
kaip vieneri metai po pasitraukimo vienu iš 
šių atvejų: 

(a) pasibaigus netiesioginei veiklai, (a) pasibaigus netiesioginei veiklai,

(b) susijusių pradinių arba galutinių 
intelektinių išteklių savininkui nutraukus 
dalyvavimą.

(b) susijusių pradinių arba galutinių 
intelektinių išteklių savininkui nutraukus 
dalyvavimą.

Tačiau dalyviai gali susitarti dėl skirtingų 
laikotarpių.

Tačiau dalyviai gali susitarti dėl skirtingų 
laikotarpių.

Pakeitimas 58
 51 straipsnio 1a dalis (nauja) 

1a. c punkte nurodyta bendroji įmonė 
steigiama siekiant prižiūrėti ir valdyti 
Europos įnašą, skirtą ITER susitarimui, 
kuriuo remiantis bus kuriama ITER 



PR\624617LT.doc 35/37 PE 372.058v02-00

LT

organizacija ir imamasi kitų papildomų su 
ITER kūrimu susijusių veiksmų, 
numatytų specialioje programoje, kuria 
įgyvendinama Europos atominės 
energijos bendrijos septintoji pagrindų 
programa (2007–2011 m.), skirta 
branduoliniams tyrimams ir mokymams. 
Visi kiti teminei sričiai „branduolio 
sintezės energija“ priklausantys veiksmai, 
nustatyti pagal šią specialią programą, 
įgyvendinami ir tvarkomi nepriklausomai 
nuo c punkte nurodytos bendrosios 
įmonės vykdomos veiklos, tokiu būdu 
užtikrinant branduolio sintezės asociacijų 
glaudų bendradarbiavimą ir vieningą 
požiūrį.

Pagrindimas

Remiantis šio straipsnio nuostatomis ir naująja jo dalimi bei pasitelkus asociacijos sutartis ir 
įgyvendinant Europos branduolio sintezės raidos susitarimą bus toliau užtikrinamas Europos 
branduolio sintezės srities finansavimo sistemos tęstinumas; naudodamasi šia sistema, kuri 
taip pat buvo pavyzdys kuriant Europos mokslo tyrimų erdvę, Europos Sąjunga tapo viena 
svarbiausių šios srities pasaulio mokslo tyrimų veikėjų. Be to, į šias nuostatas įtraukiama 
naujų elementų, kuriais remiantis bus galima įgyvendinti ITER projektą, visų pirma įkurti 
Europos bendrąją įmonę, dar vadinamą Europos juridiniu subjektu (angl. ELE), kuri taps 
vienu iš svarbiausių struktūrų, užtikrinančių sąsają su už ITER projekto vykdymą atsakingu 
tarptautiniu juridiniu subjektu.

Pakeitimas 59
 53 straipsnio 2a dalis (nauja)

Ne vėliau kaip 2010 m. Komisija parengia 
šio reglamento preliminarią vertinimo 
ataskaitą ir, jei reikia, teikia jo pakeitimų 
pasiūlymus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (Euratomas), nustatančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų 
ir universiteto dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos 
taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai (2007–
2011 m.) įgyvendinti, atitinka pasiūlymą dėl reglamento dėl dalyvavimo įgyvendinant 
Septintąją „klasikinę“ mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų programą (FP7).

Dalyvavimo FP7 (Euratomas) taisyklės turi keletą ypatumų, pvz., mokslinių tyrimų 
įgyvendinimo būdas kontroliuojamos termobranduolinės sintezės srityje. 

Jūsų pranešėjas supranta būtinybę, kad tekstas visiškai atitiktų pagrindinį reglamentą dėl 
bendrųjų procedūrų eigos, ir bendrai pritaria pranešėjo nuomonei dėl dalyvavimo 
„klasikinėje“ FP7 taisyklių: lemiama šios programos svarba, reikalingas varžančios sistemos 
supaprastinimas ir didesnis lankstumas, kurie užtikrintų veiksmingą ir skaidrų įgyvendinimą. 
Jūsų pranešėjas taip pat apgailestauja dėl skirto mažo biudžeto (net jeigu pranešėjas neslepia, 
kad trūksta privataus sektoriaus ir vyriausybės investicijų į nacionalinius mokslinius tyrimus) 
ir konstatuoja: jeigu nereaguosime į šiuos iššūkius ir nespręsime problemų, tai kyla didelis 
pavojus, kad pažangių projektų autoriai ieškos finansavimo šaltinių svetur. 

Todėl jūsų pranešėja pateikia didžiąją dalį pranešėjo pakeitimų dėl dalyvavimo „klasikinėje“ 
FP7 taisyklių.

Be kelių pakeitimų, kuriuos jūsų pranešėja norėjo pritaikyti FP7 bendrajai daliai, iš esmės 
susijusių su ekspertų skyrimu, konfidencialumu, nuosavybe ir žinių perdavimu, buvo pateikta 
ir keletas specifinių pakeitimų (FP7 Euratomas). 
Jie skirti veiklos tęstinumui užtikrinti pasitelkiant asociacijos susitarimus ir Europos 
branduolio sintezės plėtros susitarimą (EBSPS), Europos branduolio sintezės finansavimo 
sistemą, kuri leido Europos Sąjungai atsidurti šios srities pasaulio mokslinių tyrimų pirmose 
gretose ir būti Europos mokslinių tyrimų erdvės pavyzdžiu. Su tuo susijusiame straipsnyje į 
priemonę, kuri leis įgyvendinti ITER projektą, įterpiamos naujos dalys, būtent dėl Europos 
bendrosios įmonės ELE (angl. European Legal Entity) įkūrimo, kuri bus pagrindinė struktūra, 
užtikrinanti sąsają su tarptautiniu teisės subjektu, atsakingu už ITER projekto eigą.

Baigiant dera priminti šių dviejų pagrindų programų, kurių tikslas – geriau organizuoti 
mokslinius tyrimus ES, svarbą ir priminti, kad dalyvavimo taisyklės šiuo atžvilgiu yra labai 
svarbios.

Galiausiai, kalbant apie teminę sritį „Branduolio sintezės energijos moksliniai tyrimai“, 
atrodo, kad šios dalyvavimo taisyklės, šiek tiek pakeistos pagal jūsų pranešėjo pasiūlymus, 
atitinka nustatytus tikslus: pirmiausia teikti paramą moksliniams tyrimams, kuriuos reikia 
vykdyti pagal ITER projektą, taip pat finansuoti kitus, anksčiau Europos branduolio sintezės 
bendrijos paskelbtus pirmenybinius veiksmus; Europos lygiu sukurti veiksmingą priemonę, 
galinčią užtikrinti visišką ir visuotinį Europos Sąjungos dalyvavimą ITER projekte, ir teikti 
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finansinę paramą, reikalingą Branduolio sintezės paramos programai tęsti. 


