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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų 
technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų 
vaistų technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios 
įmonės 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių ataskaitų kartu su 
bendrosios įmonės atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl 
bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą 
„Naujoviški vaistai“3, ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. ... bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų 
technologijų iniciatyvą, vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2010 finansinių 
metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų technologijų 
iniciatyvą, vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, 

                                               
1 OL C 368, 2011 12 16, p. 17.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 30, 2008 2 4, p. 38.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų 
technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų 
vaistų technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios 
įmonės 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių ataskaitų kartu su 
bendrosios įmonės atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl 
bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą 
„Naujoviški vaistai“3, ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. ... bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų 
technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant 
įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų technologijų iniciatyvą, vykdomajam direktoriui, 
Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 368, 2011 12 16, p. 17.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 30, 2008 2 4, p. 38.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės, įsteigtos 
siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų vaistų technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų 
vaistų technologijų iniciatyvą, 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios 
įmonės 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių ataskaitų kartu su 
bendrosios įmonės atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl 
bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą 
„Naujoviški vaistai“3, ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę naujoviškų 
vaistų technologijų iniciatyvą, valdybos 2009 m. vasario 2 d. sprendimu patvirtintas 
finansines taisykles,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė 2007 m. vasario mėn. dešimčiai 
metų įsteigta siekiant gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso našumą bei 
veiksmingumą ir siekiant ilgalaikio tikslo, kad farmacijos sektorius gamintų 
veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus,

                                               
1 OL C 368, 2011 12 16, p. 17.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 30, 2008 2 4, p. 38.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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B. kadangi bendroji įmonė savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.,
C. kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateikti pagrįsti patikinimai, kad 2010 

finansinių metų metinės ataskaitos, o ataskaitose atspindimos operacijos yra teisėtos ir 
tvarkingos,

D. kadangi per dešimt metų didžiausias Sąjungos įnašas į bendrąją įmonę –
1 000 000 000 EUR, kurie bus skirti iš Septintosios mokslinių tyrimų programos 
biudžeto,

E. kadangi 2010 finansiniais metais bendrosios įmonės biudžetas buvo 107 150 584 EUR,

Biudžeto ir finansų valdymas
1. reiškia susirūpinimą, kad valdyba tik 2010 m. kovo 16 d. priėmė 2010 m. biudžetą ir 

įgyvendinimo planą, todėl beveik visą pirmąjį ketvirtį bendroji įmonė buvo priversta 
naudotis išmokomis pagal laikinąją vienos dvyliktosios biudžeto taisyklę;

2. nerimauja, kad bendrosios įmonės valstybės narės negalėjo reikiamu laiku nustatyti ir 
susitarti dėl mokslinių prioritetų, kurie turi būti įtraukti į metinį įgyvendinimo planą, o 
dėl jo iki 2010 m. spalio 22 d. atidėta kasmečio kvietimo teikti paraiškas pradžia; 

3. pažymi, kad galutiniame 2010 m. biudžete įsipareigojimų asignavimams buvo numatyta 
107 150 584 EUR ir mokėjimų asignavimams – 29 000 000 EUR; reiškia susirūpinimą, 
kad turimų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo procentas atitinkamai 
yra tik 6 proc. ir 35 proc., 

4. nerimauja dėl prasto biudžeto įgyvendinimo ir susijusios bendrosios įmonės veiklos; 
pabrėžia, kad metų pabaigoje grynųjų pinigų likutis buvo 70 731 612,03 EUR, o tai 
atitinka 65 proc. 2010 m. turėtų mokėjimų asignavimų; 

5. pažymi, kad, kaip nurodo bendroji įmonė, nedidelį įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų panaudojimo procentą ir didelį grynųjų pinigų likutį lėmė:

 bendrosios įmonės mokslinių prioritetų ir kvietimo teikti paraiškas temų 
nustatymo atidėjimas, o dėl to atidėtas kvietimo teikti paraiškas skelbimas ir 
susijęs vertinimo bei atrankos procesas;

 sėkmingo trečiojo kvietimo teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas išankstinio 
finansavimo mokėjimai dėl atidėliojimų pasirinktuose konsorciumuose, atlikti 
2011 m., o ne 2010 m., kaip buvo numatyta iš pradžių, jie padarė įtaką susitarimų 
dėl dotacijų pasirašymui; 

vis dėlto ragina bendrąją įmonę ir jos narius imtis reikiamų veiksmų, kad būtų laiku 
nustatyti moksliniai prioritetai ir kvietimų teikti paraiškas temos, taip pat sudarytos 
sąlygos suderinti ateinančių finansinių metų biudžetą;

6. nerimauja, kad nesutarimai ir vėlavimai nustatant mokslinius prioritetus bei temas gali 
sukelti abejonių dėl bendrosios įmonės įsteigimo motyvų ir būtinybės;

Nepiniginių įnašų vertinimas
7. primena, kad bendroji įmonė įsteigta 2007 m. gruodžio mėn., o savarankiškai veikti 

pradėjo 2009 m. lapkričio mėn.; reiškia rimtą susirūpinimą, kad nepiniginių įnašų 
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vertinimo metodikos, kuri nustatoma bendrosios įmonės vidaus taisyklėse ir procedūrų 
apraše laikantis jos finansinių taisyklių, dar nepatvirtino valdyba, o dėl to bendrosios 
įmonės Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) nariai negalėjo 
atsiskaityti už pirmojo ataskaitinio laikotarpio išlaidas, kaip nustatyta susitarimuose dėl 
dotacijų;

8. remdamasis bendrosios įmonės atsakymu pažymi, kad vyksta bendrosios įmonės 
projektuose dalyvaujančių EFPIA įmonių narių konsultacijos dėl nepiniginių įnašų 
įvertinimo metodikos, o atskiros nepiniginių įnašų vertinimo ataskaitos bus pateiktos, 
kai valdyba patvirtins persvarstytą susitarimo dėl dotavimo modelį; ragina bendrąją 
įmonę ir jos valdybą naujienas šiuo klausimu pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai;

Viešojo pirkimo procedūros
9. iš bendrosios įmonės metinės veiklos ataskaitos nustatė, kad ji 2010 m. patvirtino „NVI 

nedidelės vertės pirkimo procedūrų gaires“, kuriomis siekiama palengvinti jų 
suderinimą su Europos Komisijos bendrosiomis viešųjų pirkimų gairėmis ir atspindėti 
ribinius viešųjų pirkimų dydžius, nustatytus jos viešojo pirkimo procedūrų finansinėse 
taisyklėse;

10. be to, pažymi, kad per 2010 m. bendroji įmonė įvykdė dvi didelės vertės IT 
infrastruktūros ir baigiamojo audito pirkimo procedūras, dėl kurių bendrasis susitarimas 
paskelbtas Oficialiajame leidinyje; pabrėžia, kad šios procedūros pradėtos kartu su 
kitomis bendrosiomis įmonėmis; mano, kad bendrųjų įmonių bendrų pirkimo procedūrų 
iniciatyva yra verta dėmesio; mano, kad remdamosi ja bendrosios įmonės galės 
įgyvendinti masto ekonomiją ir sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų;  todėl ragina 
bendrąsias įmones kuo dažniau imtis bendrų pirkimo procedūrų;

11. pažymi, kad bendroji įmonė pradėjo nedidelės vertės pirkimo procedūras, susijusias su 
jos interneto svetainės kūrimu, per metus rengtais informaciniais renginiais ir biuro 
baldų pirkimu naujoms patalpoms;

12. atkreipia dėmesį, kad bendroji įmonė, vykdydama teisinę prievolę, savo svetainėje 
pateikė sudarytų sutarčių sąrašą; pažymi, kad sąraše pateiktos nuo bendrosios įmonės 
įsteigimo iki 2010 m. spalio 31 d. sudarytos sutartys; ragina bendrąją įmonę nuolat 
atnaujinti sudarytų sutarčių sąrašą;

Kvietimas teikti paraiškas ir derybos dėl projektų
13. primena, kad 2010 m. spalio 22 d. bendroji įmonė paskelbė trečiąjį kvietimą teikti 

paraiškas;

14. patvirtina, kad 2010 m.bendroji įmonė baigė derybų dėl antrojo kvietimo teikti 
paraiškas procesą ir pradėjo gauti finansavimo gavėjų, dalyvaujančių projektuose, 
finansuojamuose pagal 2008 m. balandžio mėn. pradėtą Komisijos valdomą pirmąjį 
kvietimą teikti paraiškas, prašymus kompensuoti išlaidas ir pradėjo jas apmokėti;

15. remdamasis bendrosios įmonės metinės veiklos ataskaita pažymi, kad antrojo kvietimo 
teikti paraiškas programos vertinimo grupėje dalyvavo nepriklausomi ekspertai, 
išskyrus galutinį įvertinimą, kuriame jie neturėjo balsavimo teisės, be to, bendrosios 
įmonės vykdomasis padalinys antrajame vertinimo proceso etape pakvietė 
nepriklausomus stebėtojus; ragina bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą 
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tvirtinančią instituciją apie diegiamą tikrinimo sistemą, kuria siekiama užtikrinti visišką 
ekspertų ir stebėtojų nepriklausomumą ir taip užkirsti kelią interesų konflikto grėsmėms 
vertinant gautas paraiškas;

16. remdamasis pirmiau minėta ataskaita pažymi, kad nepriklausomi stebėtojai atsakingi už 
ataskaitos paskelbimą kiekvienu įvertinimo proceso etapu, paskelbtas ataskaitas; taip pat 
pažymi, kad nepriklausomų stebėtojų antrojo etapo įvertinimo ataskaita pagrįstas 
veiksmų planas paskelbtas 2010 m. rugsėjo mėn. ir kad bendrosios įmonės vykdomoji 
taryba imasi šių veiksmų ir trečiojo kvietimo teikti paraiškas metu; prašo bendrosios 
įmonės pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie kiekvienos į veiksmų 
planą įtrauktos priemonės įgyvendinimo lygį;

17. patvirtina, kad veiklos procese buvo įgyvendinta keletas bendrosios įmonės priemonių, 
kuriomis siekiama apsaugoti nuo interesų konfliktų; ypač pažymi, kad visi asmenys, 
susiję su bendrosios įmonės veikla, turi laikytis gerai įtvirtintų ir dar tik diegiamų 
norminamųjų taisyklių; ragina bendrąją įmonę parengti veiksmų planą nurodant jame 
konkrečias priemones ir galutinius terminus, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir 
didinamas skaidrumas, ir pateikti jį biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

Vidaus kontrolės sistemos
18. ragina bendrąją įmonę baigti kurti savo vidaus kontrolės ir finansinio informavimo 

sistemas; ypač ragina bendrąją įmonę įdiegti ir dokumentais įtvirtinti svarbius savo 
vidaus kontrolės sistemos elementus, pvz., apskaitos procedūras ir kontrolę, susijusią su 
sąskaitų uždarymu ir veiklos išlaidų pripažinimu ir nustatymu;

19. be to, ragina bendrąją įmonę, o ypač jos apskaitos pareigūną, reikiamu laiku įforminti ir 
patvirtinti esminius veiklos procesus, kaip to reikalaujama finansinėse taisyklėse; 
atkreipia dėmesį į bendrosios įmonės atsakymą, kad susiję veiklos procesai, kuriais 
remiama apskaitos sistema, buvo įteisinti 2011 m. birželio mėn.; ragina bendrąją įmonę 
pateikti paaiškinimą dėl šio vėlavimo biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

20. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų išvada, bendrojoje įmonėje yra deramas jos dydį ir 
siekiamus tikslus atitinkantis IT valdymo ir taikymo lygis; vis dėlto pažymi, kad 
strateginio IT planavimo ir priežiūros ciklo politikos ir procedūrų įforminimas, IT 
rizikos valdymas, veiklos tęstinumo planas bei reagavimo į nelaimes planas vėluoja; 
ragina bendrąją įmonę, siekiant paspartinti politikos ir procedūrų įforminimą pirmiau 
minėtose srityse, parengti veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos konkrečios priemonės 
bei galutiniai terminai, ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie 
pasiektą pažangą;

21. atkreipia dėmesį kad 2010 m. gruodžio 14 d. bendrosios įmonės valdyba patvirtino 
baigiamojo audito strategiją; ragina bendrąją įmonę skubiai įgyvendinti strategiją, 
vietoje vykdant bendrosios įmonės finansuojamas mokslinių tyrimų veiklos dalyvių 
patikras ir atliekant finansinius auditus, ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
pateikti jos vadovo parengtą metinę ataskaitą su tokių auditų išvadomis, 
rekomendacijomis ir padarytomis finansinėmis pataisomis;

Vidaus auditas
22. pažymi, kad dar iš dalies nepakeistos bendrosios įmonės finansinės taisyklės ir į jas 

neįtraukta nuostata dėl Komisijos vidaus auditoriaus galių, susijusių su visu bendruoju 
biudžetu; 
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23. vis dėlto pažymi, kad Komisija ir bendroji įmonė ėmėsi veiksmų, kuriais siekiama 
užtikrinti, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos vidaus audito tarnybos (IAS) veiklos 
atitinkamos paskirtys ir bendrosios įmonės vidaus audito paskirtis; 

24. atkreipia dėmesį į bendrosios įmonės paaiškinimus, kad poreikis bendrosios įmonės 
finansinėse taisyklėse papildomai išaiškinti IAS vaidmenį bus įvertintas pabaigus dabar 
atliekamą Komisijos finansinių pagrindų reglamento persvarstymą;

25. remdamasis bendrosios įmonės 2010 m. metinės veiklos ataskaita, pripažįsta, kad joje 
2010 m. lapkričio mėn. įkurta vidaus audito struktūra (IAC);

26. remdamasis bendrosios įmonės atsakymu Audito Rūmams, pripažįsta, kad bendrosios 
įmonės vidaus audito funkcijos ir IAS vaidmenys buvo išaiškinti bei įforminti 2011 m. 
kovo mėn. pritarus IAS ir IAC audito chartijoms; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 
rengiamas 2012–2014 m. suderintas strateginis audito planas, padėsiantis užtikrinti, kad 
planuojamų auditų poveikis būtų kuo geresnis ir kuo mažiau dubliuotųsi IAS ir IAC 
auditai; todėl ragina bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti 
apie 2012–2014 m. strateginio audito plano rengimo ir įgyvendinimo padėtį;

Veikla
27. pažymi, kad Komisija, remdamasi Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės įsteigimo

11 straipsnio 2 dalimi, įgaliojo atlikti tarpinį persvarstymą, o tai darant daugiausia 
dėmesio skiriama bendrosios įmonės veiklos kokybei, našumui ir jos indėliui siekiant 
nustatytų tikslų; 

28. pripažįsta, kad tarpiniame vertinime nurodyti tam tikri trūkumai:

 vidaus valdymo struktūros dar neveikia optimaliai;
 trūksta iniciatyvios informacinės veiklos;
 nevisiškai pasinaudojama kai kurių suinteresuotųjų šalių patarimais; 
 nustatytų ir taikomų NVI bendrosios įmonės pagrindinių veiklos rodiklių stygius 

kelia pavojų, kad sumažės visos iniciatyvos veiksmingumas; 

pažymi, kad 2010 m. gruodžio mėn. atliktas tarpinis vertinimas, jame suformuluotos 
7 rekomendacijos; deramai atkreipia dėmesį į tai, kad bendroji įmonė įsipareigojo 
imtis spręsti tarpinio vertinimo išvadose nurodytas problemas ir stebėti procesą; 

29. todėl reikalauja, kad bendroji įmonė biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
praneštų apie priimtas priemones ir jų įgyvendinimo trukmę, atkreiptų dėmesį į tarpinio 
persvarstymo rekomendacijas, taip pat nuolat teiktų informaciją apie pasiektą pažangą;

Susitarimo su priimančiąja valstybe nebuvimas
30. reikalauja, kad bendroji įmonė su Belgija skubiai sudarytų susitarimą dėl priėmimo, 

kuriame būtų aptartas patalpų suteikimas, privilegijos ir įvairios nuolaidos, kita parama, 
kurią įmonei turėtų teikti Belgija, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 73/2008;

°
° °

Horizontaliosios pastabos dėl bendrųjų įmonių
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31. pabrėžia, kad iki šiol Europos Komisija, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 187 straipsniu, yra įsteigusi septynias bendrąsias įmones; pažymi, kad šešios 
bendrosios įmonės (IMI, „Artemis“, ENIAC, „Clean Sky“, FCH ir ITER-F4E) yra 
susijusios su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato ir Informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos generalinio direktorato mokslinio tyrimo sritimis, o vienai 
bendrajai įmonei patikėta kurti naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemą 
(SESAR) transporto srityje, jos veiklą prižiūri Mobilumo ir transporto generalinis 
direktoratas;

32. pažymi, kad orientacinė išteklių suma, kurios, manoma, reikės bendrosioms įmonėms 
per jų veiklos laikotarpį, yra 21 793 000 000 EUR;

33. pažymi, kad visa Sąjungos įnašo suma, kurios, manoma, reikės bendrosioms įmonėms 
per jų veiklos laikotarpį, yra 11 489 000 000 EUR;

34. pažymi, kad per 2010 finansinius metus Sąjungos įnašas į bendrųjų įmonių biudžetą 
buvo 262 500 000 EUR;

35. ragina Komisiją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai kasmet teikti konsoliduotą 
informaciją apie iš bendrojo Sąjungos biudžeto sudaromą bendrą kiekvienos bendrosios 
įmonės kasmetinį finansavimą, kad būtų užtikrintas Sąjungos lėšų panaudojimo 
skaidrumas bei aiškumas ir atkurtas Europos mokesčių mokėtojų pasitikėjimas;

36. pritaria, kad į bendrosios įmonės iniciatyvos ARTEMIS metinės veiklos ataskaitą būtų 
įtraukta informacija apie jos vykdomų projektų priežiūrą ir peržiūrą;  mano, kad tokios 
praktikos turėtų laikytis kitos bendrosios įmonės;

37. primena, kad bendrosios įmonės yra viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė, todėl 
paprastai viešieji ir privatieji interesai yra susipynę; mano, kad, atsižvelgiant į 
aplinkybes, nereikėtų atmesti interesų konfliktų galimybės, o reikėtų į ją tinkamai 
atsižvelgti; todėl ragina bendrąsias įmones biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
pranešti apie atitinkamose jų struktūrose egzistuojančias tikrinimo sistemas, kad būtų 
galima tinkamai valdyti interesų konfliktus ir nuo jų apsisaugoti;

38. pažymi, kad bendrosios įmonės yra gana nedidelės ir geografiškai sutelktos struktūros, 
išskyrus ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją 
įmonę; todėl mano, kad, kai įmanoma, jos turėtų sutelkti savo išteklius;

39. ragina Audito Rūmus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai teikti informaciją apie 
tai, kokių priemonių imtasi dėl pastabų, kurias kiekvienai bendrajai įmonei jie pateikė 
atitinkamame savo pranešime dėl 2011 finansinių metų ataskaitos;

40. ragina Audito Rūmus per pagrįstą laikotarpį Parlamentui pateikti specialiąją ataskaitą 
dėl bendrųjų įmonių įsteigimo naudos veiksmingai vykdant Sąjungos mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą ir demonstracines programas; taip pat pažymi, kad į tą 
ataskaitą turėtų būti įtrauktas bendrųjų įmonių įsteigimo veiksmingumo vertinimas.


