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Pakeitimas 61
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
su pakeitimais;

Or. fr

Pakeitimas 62
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 63
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS TARYBOS REGLAMENTAS
dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos 
bendrosios įmonės

dėl Naujoviškų gydymo būdų iniciatyvos 
bendrosios įmonės

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

(Jei šis pakeitimas bus priimtas, atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Pakeitimas 64
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Sutarties 168 straipsnio 5 
dalį, 183 ir 184 straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Yra keletas priežasčių, dėl kurių būtų pagrįsta taikyti pasiūlytos iniciatyvos įgyvendinimui 
Lisabonos sutarties straipsnius dėl bendro sprendimo procedūros: NVI iniciatyva yra 
skatinamoji priemonė, kuria siekiama užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatą (168 
straipsnis), ir pasiūlyme kalbama apie tai, kaip įgyvendinama bendroji programa (183 
straipsnis). Be to, siūloma suteikti galimybę tapti NVI nariais ne tik privačiajam, bet ir 
viešajam sektoriui (valstybių narių programos) (184 arba 185 straipsnis).
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Pakeitimas 65
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
sprendime 2006/971/EB dėl specialiosios 
programos „Bendradarbiavimas“, 
įgyvendinančios Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją 
programą (2007–2013 m.)8 nustatyti 
konkretūs remtini viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės susitarimai, tarp jų –
viešojo ir privačiojo sektorių (Sąjungos ir 
Europos farmacijos pramonės ir 
asociacijų federacijos (toliau – EFPIA))
partnerystės susitarimas naujoviškų vaistų 
jungtinės technologijų iniciatyvos srityje;

(2) 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
sprendime 2006/971/EB dėl specialiosios 
programos „Bendradarbiavimas“, 
įgyvendinančios Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją 
programą (2007–2013 m.)[1], nustatyti 
konkretūs remtini viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės susitarimai, tarp jų –
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
susitarimas naujoviškų vaistų jungtinės 
technologijų iniciatyvos srityje, apimantis 
glaudų suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
pramonę, mokslinių tyrimų organizacijas, 
pacientus, akademinę bendruomenę ir 
klinicistus, bendradarbiavimą;

__________________ __________________
8 OL L 400 2006 12 30, p. 86. 8 OL L 400 2006 12 30, p. 86.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos sprendime Nr. 2006/971/EB konkrečiai nenurodoma, kad įmonę turėtų sudaryti 
Sąjunga ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA), o minima 
galimybė sukurti jungtines technologijų iniciatyvas.

Pakeitimas 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2013 m. […] Europos Parlamento ir (4) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)10, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės susitarimus 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga galėtų dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas sukuriant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, pritraukti privačių investicijų ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Tos 
partnerystės turėtų būti grindžiamos 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
proporcingą visų partnerių indėlį, jos 
turėtų būti atskaitingos už pažangą 
siekiant savo tikslų ir suderintos su 
strateginiais Sąjungos tikslais mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 
srityje. Tų partnerysčių valdymas ir 
veikimas turėtų būti atviras, skaidrus, 
veiksmingas ir efektyvus ir suteikti 
galimybę dalyvauti įvairiems 
suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečioje 
srityje. Sąjunga galėtų dalyvauti tose 
partnerystėse mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
10 OL … [H2020 BP]. 10 OL … [H2020 BP].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta derantis dėl programos 
„Horizontas 2000“ klausimais, susijusiais su jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, ir 
rezultatai, kurie turėtų būti pasiekti taikant šiuos principus.

Pakeitimas 67
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2013 m. […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)10, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės susitarimus 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga galėtų dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

(4) 2013 m. … ... d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) , tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas įgyvendinant viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Visi partneriai turėtų mokėti proporcingą 
įnašą į tas partnerystes, o jų valdymas ir 
veikimas turėtų būti skaidrus, atviras ir 
efektyvus. Sąjunga galėtų dalyvauti tose 
partnerystėse mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
10 OL … [H2020 BP]. 10 OL … [H2020 BP].

Or. en

Pakeitimas 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. ... Sprendime 
(ES) Nr. …/2013 dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinamas 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)11, 

(5) kaip numatyta 2013 m. ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“, ir 2013 m. ... 
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pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms turėtų 
būti toliau teikiama parama Sprendime 
(ES) Nr. […]/2013 nurodytomis sąlygomis;

Sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)11, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms turėtų būti toliau teikiama parama 
Sprendime (ES) Nr. […]/2013 nurodytomis 
sąlygomis;

__________________ __________________
11 OL … [H2020 BP]. 11 OL … [H2020 BP].

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes yra 
svarbu parodyti atitiktį bendrosios programos 19 straipsniui ir jame nustatytiems principams.

Pakeitimas 69
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. ... Sprendime 
(ES) Nr. …/2013 dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinamas 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)11, 
pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms turėtų
būti toliau teikiama parama Sprendime 
(ES) Nr. […]/2013 nurodytomis sąlygomis;

(5) kaip numatyta 2013 m. ... ... d. 
Sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)11, sukūrimo, pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms gali būti toliau teikiama parama 
Sprendime (ES) Nr. […]/2013 nurodytomis 
sąlygomis;

__________________ __________________
11 OL … [H2020 BP]. 11 OL … [H2020 BP].

Or. en
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Pakeitimas 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) su ateities medicina susijusių mokslinių 
tyrimų bus imtasi srityse, kuriose norint 
siekti visuomenės, visuomenės sveikatos ir 
biomedicinos pramonės konkurencingumo 
tikslų reikia sujungti išteklius ir skatinti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvautų ir 
MVĮ. Iniciatyvos įgyvendinimo sritį reikia 
išplėsti taip, kad ji aprėptų visas gyvosios 
gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis. 
Sritys būtų aktualios visuomenės sveikatai, 
kaip nustatyta Pasaulio sveikatos 
organizacijos ataskaitoje dėl prioritetinių 
vaistų Europai ir pasauliui, kuri šiuo metu 
atnaujinama (2013 m. laukiama pasirodant 
naujos versijos). Iniciatyva turėtų būti 
nuosekliai siekiama įtraukti įvairesnių 
partnerių, įskaitant vidutinės kapitalizacijos 
įmones, iš skirtingų sektorių, pavyzdžiui, 
biomedicininio vizualizavimo, medicininės 
informacijos technologijų, diagnostikos ir 
(arba) gyvūnų sveikatos pramonės. 
Platesnis dalyvių ratas padėtų spartinti 
naujų, didelį poveikį visuomenės sveikatai 
darančių ligos prevencijos, diagnostikos ir 
gydymo modelių ir technologijų plėtrą;

(8) su ateities medicina susijusių mokslinių 
tyrimų bus imtasi srityse, kuriose norint 
siekti visuomenės, visuomenės sveikatos ir 
biomedicinos pramonės konkurencingumo 
tikslų reikia sujungti išteklius ir skatinti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvautų ir 
MVĮ. Iniciatyvos įgyvendinimo sritį reikia 
išplėsti taip, kad ji aprėptų visas gyvosios 
gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis. 
Sritys būtų aktualios visuomenės sveikatai, 
kaip nustatyta Pasaulio sveikatos 
organizacijos ataskaitoje dėl prioritetinių 
vaistų Europai ir pasauliui, kuri šiuo metu 
atnaujinama (2013 m. laukiama pasirodant 
naujos versijos). Iniciatyva turėtų būti 
nuosekliai siekiama įtraukti įvairesnių 
partnerių, įskaitant MVĮ (labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones) bei
vidutinės kapitalizacijos ir vidutines 
įmones, kurios neprekiauja savo 
vertybiniais popieriais rinkose ir kurios 
turi inovacijų potencialą, iš skirtingų 
sektorių, pavyzdžiui, biomedicininio 
vizualizavimo, medicininės informacijos 
technologijų, diagnostikos ir (arba) gyvūnų 
sveikatos pramonės. Platesnis dalyvių ratas 
padėtų spartinti naujų metodų ir 
technologijų, skirtų didelį poveikį 
visuomenės sveikatai turinčių ligų 
prevencijai, diagnostikai ir gydymui, 
vystymą;

Or. en

Pakeitimas 71
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) su ateities medicina susijusių mokslinių 
tyrimų bus imtasi srityse, kuriose norint 
siekti visuomenės, visuomenės sveikatos ir 
biomedicinos pramonės konkurencingumo 
tikslų reikia sujungti išteklius ir skatinti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvautų ir 
MVĮ. Iniciatyvos įgyvendinimo sritį reikia 
išplėsti taip, kad ji aprėptų visas gyvosios 
gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis. 
Sritys būtų aktualios visuomenės sveikatai, 
kaip nustatyta Pasaulio sveikatos 
organizacijos ataskaitoje dėl prioritetinių 
vaistų Europai ir pasauliui, kuri šiuo metu 
atnaujinama (2013 m. laukiama 
pasirodant naujos versijos). Iniciatyva 
turėtų būti nuosekliai siekiama įtraukti 
įvairesnių partnerių, įskaitant vidutinės 
kapitalizacijos įmones, iš skirtingų 
sektorių, pavyzdžiui, biomedicininio 
vizualizavimo, medicininės informacijos 
technologijų, diagnostikos ir (arba) gyvūnų 
sveikatos pramonės. Platesnis dalyvių ratas 
padėtų spartinti naujų, didelį poveikį 
visuomenės sveikatai darančių ligos 
prevencijos, diagnostikos ir gydymo 
modelių ir technologijų plėtrą;

(8) su ateities gydymo būdais susijusių 
mokslinių tyrimų bus imtasi srityse, 
kuriose norint siekti visuomenės, 
visuomenės sveikatos ir biomedicinos 
pramonės konkurencingumo tikslų reikia 
sujungti išteklius ir skatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimą, 
kuriame dalyvautų ir MVĮ. Iniciatyvos 
įgyvendinimo sritį reikia išplėsti taip, kad ji 
aprėptų atitinkamas visuomenės sveikatos,
gyvosios gamtos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sritis, atsižvelgiant į ligų 
prevencijos būtinybę ir atitinkamus 
socialinius aspektus. Sritys būtų aktualios 
visuomenės sveikatai, kaip nustatė
Pasaulio sveikatos organizacija, taip pat
ataskaitoje dėl prioritetinių vaistų Europai,
ir valstybių narių visuomenės sveikatos 
institucijos. Iniciatyva turėtų būti 
nuosekliai siekiama įtraukti įvairesnių 
partnerių iš skirtingų viešųjų ir privačiųjų 
sektorių, pavyzdžiui, biomedicininio 
vizualizavimo, medicininės informacijos 
technologijų, fitoterapijos, fagoterapijos, 
mitybos, diagnostikos ir (arba) gyvūnų 
sveikatos pramonės ir taikyti daugiadalykį 
požiūrį, suteikiantį biomedicinos mokslo 
šakų, kitų gamtos mokslo šakų ir 
socialinio mokslo šakų sąveikos galimybę. 
Platesnis dalyvių ratas padėtų išsiaiškinti 
pagrindinius gyvenimo būdo ir aplinkos 
veiksnius ir spartinti naujų, didelį poveikį 
visuomenės sveikatai darančių ligos 
prevencijos, diagnostikos ir gydymo 
modelių ir technologijų plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 72
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) su ateities medicina susijusių mokslinių 
tyrimų bus imtasi srityse, kuriose norint 
siekti visuomenės, visuomenės sveikatos ir 
biomedicinos pramonės konkurencingumo 
tikslų reikia sujungti išteklius ir skatinti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvautų ir 
MVĮ. Iniciatyvos įgyvendinimo sritį reikia 
išplėsti taip, kad ji aprėptų visas gyvosios 
gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis. 
Sritys būtų aktualios visuomenės sveikatai, 
kaip nustatyta Pasaulio sveikatos 
organizacijos ataskaitoje dėl prioritetinių 
vaistų Europai ir pasauliui, kuri šiuo metu
atnaujinama (2013 m. laukiama 
pasirodant naujos versijos). Iniciatyva 
turėtų būti nuosekliai siekiama įtraukti 
įvairesnių partnerių, įskaitant vidutinės 
kapitalizacijos įmones, iš skirtingų 
sektorių, pavyzdžiui, biomedicininio 
vizualizavimo, medicininės informacijos 
technologijų, diagnostikos ir (arba) gyvūnų 
sveikatos pramonės. Platesnis dalyvių ratas 
padėtų spartinti naujų, didelį poveikį 
visuomenės sveikatai darančių ligos 
prevencijos, diagnostikos ir gydymo 
modelių ir technologijų plėtrą;

(8) su ateities medicina susijusių mokslinių 
tyrimų bus imtasi srityse, kuriose norint 
siekti visuomenės, visuomenės sveikatos ir 
biomedicinos pramonės konkurencingumo 
tikslų reikia sujungti išteklius ir skatinti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvautų ir 
MVĮ. Iniciatyvos įgyvendinimo sritį reikia 
išplėsti taip, kad ji aprėptų tas gyvosios 
gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis, 
kuriose galima tikėtis gauti šios 
priemonės pridėtinę vertę. Sritys būtų 
aktualios visuomenės sveikatai, kaip 
nustatyta 2013 m. atnaujintoje Pasaulio 
sveikatos organizacijos ataskaitoje dėl 
prioritetinių vaistų Europai ir pasauliui. 
Iniciatyva turėtų būti nuosekliai siekiama 
įtraukti įvairesnių partnerių, įskaitant MVĮ 
ir vidutinės kapitalizacijos įmones, iš 
skirtingų sektorių, pavyzdžiui, 
biomedicininio vizualizavimo, medicininės 
informacijos technologijų, diagnostikos ir 
(arba) gyvūnų sveikatos pramonės. 
Platesnis dalyvių ratas, įskaitant 
rezultatyvų mokslinių tyrimų 
organizacijų, pacientų organizacijų 
dalyvavimą, padėtų spartinti naujų, didelį 
poveikį visuomenės sveikatai darančių 
ligos prevencijos, diagnostikos ir gydymo 
modelių ir technologijų plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 73
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tęsiant šią iniciatyvą reikėtų atsižvelgti 
į patirtį, įgytą veikiant NVI bendrajai 
įmonei, įskaitant tarpinio vertinimo 
rezultatus ir suinteresuotųjų šalių 
rekomendacijas14; siekiant pagerinti 
veiklos veiksmingumą ir užtikrinti 
supaprastinimą ji turėtų būti įgyvendinama 
naudojant struktūrą ir taisykles, kurios būtų 
labiau pritaikytos prie paskirties. Tuo 
tikslu II naujoviškų vaistų iniciatyvos 
(toliau – II NVI) bendroji įmonė turėtų 
patvirtinti jos poreikius konkrečiai 
atitinkančias finansines taisykles, 
laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių15 209 straipsnio;

(9) plėtojant šią iniciatyvą reikėtų 
atsižvelgti į patirtį, įgytą veikiant NVI 
bendrajai įmonei, įskaitant tarpinio 
vertinimo rezultatus ir suinteresuotųjų 
subjektų rekomendacijas14; siekiant 
pagerinti veiklos veiksmingumą ir 
užtikrinti supaprastinimą ji turėtų būti 
įgyvendinama naudojant struktūrą ir 
taisykles, kurios labiau atitiktų paskirties 
tikslą, taip pat jos tikslai turėtų būti 
išplėsti taip, kad apimtų ne tik vaistus, bet 
ir platesnę gydymo būdų sąvoką. Taigi 
NVI bendroji įmonė turėtų tęsti savo 
veiklą kaip Naujoviškų gydymo būdų 
iniciatyva (toliau – NGBI);

__________________ __________________
15 OL L 298 2006 12 30, p. 1. 15 OL L 298 2006 12 30, p. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(Pakeitimas, kuriuo II NVI pakeičiama NGBI, turėtų būti taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas 74
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) II NVI bendroji įmonė turėtų veikti 
skaidriu būdu, kuriuo užtikrinama, kad 
dalyviai saugotų, naudotų ir plačiai 
skleistų savo mokslinių tyrimų rezultatus 
taip, kad būtų suteikta galimybė plačiu 
mastu skleisti mokslinių tyrimų duomenis 
ir jais naudotis ir prieinama galimybė 
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naudotis galutiniu produktu;

Or. en

Pakeitimas 75
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) II NVI bendrosios įmonės privatūs
nariai raštu sutiko tęsti mokslinius tyrimus 
II NVI bendrosios įmonės veiklos srityje 
naudodamiesi viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei labiau pritaikyta struktūra. 
Tikslinga, kad II NVI bendrosios įmonės 
privačiojo sektoriaus nariai pritarimo raštu 
priimtų priede pateiktus įstatus;

(10) NGBI bendrosios įmonės nariai turi 
raštu sutikti tęsti mokslinius tyrimus NGBI
bendrosios įmonės veiklos srityje 
naudodamiesi viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei labiau pritaikyta struktūra. 
Tikslinga, kad NGBI bendrosios įmonės 
nariai pritarimo raštu priimtų priede 
pateiktus įstatus;

Or. en

Pakeitimas 76
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant toliau plėtoti II NVI
bendrosios įmonės tikslus, kitiems
juridiniams asmenims reikia suteikti 
galimybę tapti nariais. Be to, juridiniams 
asmenims, suinteresuotiems paremti II 
NVI bendrosios įmonės tikslus savo 
konkrečiose mokslinių tyrimų srityse, 
reikėtų suteikti galimybę tapti II NVI
bendrosios įmonės asocijuotaisiais 
partneriais;

(11) siekiant toliau plėtoti NGBI
bendrosios įmonės tikslus, bet kokiems
Sąjungoje įsisteigusiems juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikta galimybė 
tapti įmonės nariais. Juridiniams 
asmenims, įsisteigusiems Sąjungoje arba 
bendrosios programos asocijuotosiose 
šalyse ir suinteresuotiems paremti NGBI
bendrosios įmonės tikslus savo 
konkrečiose mokslinių tyrimų srityse, 
reikėtų suteikti galimybę tapti NGBI
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bendrosios įmonės nariais.

Or. en

Pakeitimas 77
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) privačių narių įnašai turėtų būti 
skiriami administracinėms II NVI
bendrosios įmonės išlaidoms padengti ir 
(kartu su asocijuotaisiais partneriais 
pastarųjų konkrečiose mokslinių tyrimų 
srityse) bendram finansavimui, kurio reikia 
norint įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmus, kuriuos remia II NVI
bendroji įmonė;

(13) narių įnašai neturėtų būti skiriami tik 
administracinėms NGBI bendrosios 
įmonės išlaidoms padengti ir bendram 
finansavimui, kurio reikia norint 
įgyvendinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiksmus, kuriuos remia NGBI bendroji 
įmonė;

Or. en

Pakeitimas 78
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dalyvavimas netiesioginiuose 
veiksmuose, kuriuos finansuoja II 
NVI bendroji įmonė, turėtų atitikti 
2013 m. ... Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo 
nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės16.

(14) dalyvavimas netiesioginiuose 
veiksmuose, kuriuos finansuoja II NVI 
bendroji įmonė, turi atitikti 2013 m. ... 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. .../2013, kuriuo nustatomos 
Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės;

__________________ __________________
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16 OL … [H2020 BP]. 16 OL … [H2020 BP].

Or. en

Pakeitimas 79
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą ir atitinkamas netiesioginio 
valdymo taisykles, nustatytas Reglamente
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir 2012 m. 
spalio 29 d. Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) Nr. 1268/2012 dėl 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/201217 taikymo taisyklių17.

(15) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą ir atitinkamas netiesioginio 
valdymo taisykles, nustatytas Reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 
straipsnio1–4 dalyse ir 2012 m. spalio 
29 d. Komisijos deleguotajame reglamente 
(ES) Nr. 1268/2012 dėl Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 taikymo 
taisyklių17;

__________________ __________________
17 OL L 362 2006 12 30, p. 1. 17 OL L 362 2006 12 30, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 80
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) II NVI bendrosios įmonės atžvilgiu 
Komisijos vidaus auditorius turėtų turėti 
tuos pačius įgaliojimus, kaip ir Komisijos 
atžvilgiu.

(18) II NVI bendrosios įmonės atžvilgiu 
Komisijos vidaus auditorius turėtų turėti 
tuos pačius įgaliojimus, kaip ir Komisijos 
atžvilgiu. Tas pats pasakytina apie Audito 
Rūmus ir Europos Parlamentą;

Or. fr
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Pakeitimas 81
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 287 straipsnio 1 dalį Sąjungos 
įsteigtų įstaigų ar organų steigimo 
dokumente gali būti neleidžiama Audito 
Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar organų 
pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodytų 
įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad II NVI bendrosios įmonės 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 82
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 287 straipsnio 1 dalį Sąjungos 
įsteigtų įstaigų ar organų steigimo 
dokumente gali būti neleidžiama Audito 
Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar organų 
pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 

Išbraukta.
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Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodytų 
įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad II NVI bendrosios įmonės 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Or. en

Pakeitimas 83
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 287 straipsnio 1 dalį Sąjungos 
įsteigtų įstaigų ar organų steigimo 
dokumente gali būti neleidžiama Audito 
Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar organų 
pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
60 straipsnio 5 dalį Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, ar apskaita yra 
patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad II NVI bendrosios įmonės sąskaitų 
neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

(19) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 287 straipsnio 1 dalį Sąjungos 
įsteigtų įstaigų ar organų steigimo 
dokumente gali būti neleidžiama Audito 
Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar organų 
pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
60 straipsnio 5 dalį Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, ar apskaita yra 
patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Nepateikus tokios 
nuomonės, kuri nelaikoma auditu,
pateisinama tai, kad II NVI bendrosios 
įmonės sąskaitas turėtų tikrinti Audito 
Rūmai;

Or. fr
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Pagrindimas

Nepagrįsta, kodėl II NVI bendrosios įmonės sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai. Nors 
nuomonę priima nepriklausoma audito įstaiga, tai nėra auditas, suteikiantis didelę garantiją 
trečiosioms šalims, Europos Sąjungai ir jos Parlamentui, kad sąskaitos parodys realią įmonės 
padėtį, o pagrindinės operacijos bus teisėtos ir tvarkingos.

Pakeitimas 84
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) IGBI bendroji įmonė turėtų veikti 
skaidriai, teikdama visą turimą atitinkamą
informaciją savo organams ir viešai 
skelbdama turimą informaciją, susijusią 
su savo veikimu, įskaitant valdybos ir 
mokslinio komiteto posėdžių darbotvarkių 
ir protokolų projektus. Be to, valdybos, 
mokslinio komiteto nariai ir vykdomasis 
direktorius turėtų skelbti ir nuolat 
atnaujinti savo išsamias profesinės veiklos 
ir finansinių interesų deklaracijas;

Or. en

Pakeitimas 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nepaveikiant 11 straipsnyje 
nurodyto tarpinio vertinimo ir laikantis 
„Horizontas 2020“ Reglamento 26 
straipsnio, turėtų būti atliekamas išsamus 
bendrosios technologijų iniciatyvos, kaip 
programos „Horizontas 2020“ konkrečios 
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finansavimo priemonės, tarpinis 
vertinimas, kuris turėtų apimti, be kita ko, 
šių iniciatyvų atvirumo, skaidrumo ir 
veiksmingumo analizę;

Or. en

Pagrindimas

Šios nuorodos reikia siekiant atsižvelgti į galutinį derybų dėl programos „Horizontas 
2020“ rezultatą. Ja atspindimas kitas svarbus aspektas, kurį Europos Parlamentui pavyko 
įtraukti į Reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnį.

Pakeitimas 86
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) pagal Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje išdėstytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus II NVI
bendrosios įmonės tikslų – visoje 
Sąjungoje stiprinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas – valstybės narės negali pasiekti 
pakankamai, todėl, siekiant išvengti 
dubliavimosi, išlaikyti kritinę masę ir 
užtikrinti efektyviausią viešojo 
finansavimo panaudojimą, geriausia juos 
gali pasiekti Sąjunga. Šiuo reglamentu yra 
numatytos tik minimalios tų tikslų 
įgyvendinimo priemonės ir neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(20) pagal Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje išdėstytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus NGBI bendrosios 
įmonės tikslų – visoje Sąjungoje stiprinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas –
valstybės narės gali nepasiekti 
pakankamai, todėl, siekiant išvengti 
dubliavimosi, išlaikyti kritinę masę ir 
užtikrinti efektyviausią viešojo 
finansavimo panaudojimą, geriausia juos 
gali pasiekti Sąjunga. Šiuo reglamentu yra 
numatytos tik minimalios tų tikslų 
įgyvendinimo priemonės ir neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 87
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) NVI bendroji įmonė įsteigta 
laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. II 
NVI bendroji įmonė turėtų nuolat remti 
naujoviškų vaistų mokslinių tyrimų 
programą plėsdama veiklos barus pagal iš 
dalies pakeistą taisyklių rinkinį. Siekiant 
užtikrinti optimalų moksliniams tyrimams 
skirtų lėšų panaudojimą perėjimas nuo NVI 
bendrosios įmonės prie II NVI bendrosios 
įmonės turėtų būti suderintas ir vykti tuo 
pačiu metu, kaip perėjimas nuo 
Septintosios bendrosios programos prie 
bendrosios programos „Horizontas 2020“. 
Todėl, siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2008 
turėtų būti panaikintas ir reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio nuostatas,

(21) NVI bendroji įmonė įsteigta 
laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. II 
NVI bendroji įmonė turėtų nuolat remti 
naujoviškų vaistų mokslinių tyrimų 
programą įgyvendindama likusią veiklą, 
numatytą NVI mokslinių tyrimų 
programoje, pagal NVI bendrosios įmonės 
taisykles. Siekiant užtikrinti optimalų 
moksliniams tyrimams skirtų lėšų 
panaudojimą perėjimas nuo NVI 
bendrosios įmonės prie II NVI bendrosios 
įmonės turėtų būti suderintas ir vykti tuo 
pačiu metu, kaip perėjimas nuo 
Septintosios bendrosios programos prie 
bendrosios programos „Horizontas 2020“. 
Todėl, siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2008 
turėtų būti panaikintas ir reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad II NVI bendroji įmonė įgyvendina tik likusią veiklą, kuri iš 
pradžių buvo numatyta iki 2017 m. pagal NVI mokslinių tyrimų programą, ir nieko daugiau. 
Ši likusi veikla turėtų būti grindžiama „senųjų“ NVI taisyklių rinkiniu, o II NVI veikla turėtų 
būti grindžiama „naujųjų“ taisyklių rinkiniu. Nors tai ir taip jau pakankamai sudėtinga, 
2014–2017 m. abu taisyklių rinkiniai neturėtų būti keičiami ar kitaip koreguojami.

Pakeitimas 88
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Europos lygmeniu, visų privačiojo ir
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viešojo sektoriaus partnerysčių, 
finansuojamų pagal programą 
„Horizontas 2020“, trukmę reikėtų 
suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviams ir 
Sąjungos organizacijoms ateityje netektų 
susijusi papildoma administracinė našta;

Or. en

Pakeitimas 89
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
tvarką, bendrosios įmonės turėtų vengti 
taikyti skirtingus programos „Horizontas 
2020“ taisyklių rinkinius;

Or. en

Pakeitimas 90
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) siekiant panaikinti Europoje 
esamus skirtumus mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, turėtų būti siekiama 
papildomumo ir glaudesnės sąveikos su 
struktūriniais fondais. Kai įmanoma, bus 
skatinamas dviejų priemonių sąveikumas. 
Bus skatinamas kaupiamasis arba mišrus 
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finansavimas. Atsižvelgiant į tai, 
priemonėmis bus siekiama visiškai 
išnaudoti Europos talentų banko 
potencialą ir taip optimizuoti ekonominį 
bei socialinį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
poveikį, taip pat jos bus skirtingos, tačiau 
viena kitą papildančios sanglaudos 
politikos fondų politikos krypčių ir 
veiksmų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 91
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) turėtų būti įgyvendinamos 
priemonės MVĮ, universitetų ir mokslinių 
tyrimų centrų dalyvavimui skatinti. Todėl 
turėtų būti nustatytos ir pašalintos kliūtys, 
užkertančios kelią naujokų dalyvavimui 
programoje;

Or. en

Pakeitimas 92
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) atsižvelgiant į pagrindinių 
mokslinių tyrimų svarbą reikšmingų 
idėjų, suteikiančių galimybę ateityje diegti 
naujoves, kūrimui, kvietimai teikti 
pasiūlymus dėl bendrų mokslinių tyrimų 
ir plėtros projektų turėtų būti skelbiami 
sveikatos mokslinių tyrimų srityje pagal 



AM\1012280LT.doc 23/95 PE524.772v01-00

LT

programą „Horizontas 2020“, papildomai 
ir vienu metu vykdant II NVI bendrosios 
įmonės veiklą, ypač susijusią su 
moksliniais tyrimais 1–4 technologinio 
pasirengimo lygmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamentą „Horizontas 2020“ JTI apimamą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą taip 
pat reikėtų įtraukti į įprastus kvietimus teikti pasiūlymus programos „Horizontas 
2020“ darbo programose. II NVI atveju bendra mokslinių tyrimų veiklas turėtų būti atliekama 
kartu vykdant II NVI bendrosios įmonės veiklą žemesniuoju technologinio pasirengimo 
lygmeniu, kad į ES finansuojamus mokslinius tyrimus sveikatos srityje būtų plačiau įtraukti 
universitetai ir MVĮ, siekiant užtikrinti tinkamą žemesniojo ir aukštesniojo technologinio 
pasirengimo lygmenų pusiausvyrą, kad būtų sudaryta konkurencinga mokslinių tyrimų 
aplinka ir paskatintos būsimos inovacijos.

Pakeitimas 93
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 c konstatuojamoji (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) tinkamai atsižvelgus į numatomą 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sąveiką, taip pat į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 
programas, visos Sąjungos regionai turėtų 
būti skatinami aktyviai prisidėti prie II 
NVI bendrosios įmonės veiklos, pvz., 
finansiškai remiant atitinkamą mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, rengiant 
pasiūlymus, išnaudojant mokslinių tyrimų 
rezultatus arba atitinkamų dalyvių tinklų 
kūrimo veiklą, kad būtų paskatintas 
regioninis II NVI bendrosios įmonės 
veiklos poveikis ir jos galimybė kurti 
darbo vietas bei skatinti augimą regionų 
lygmeniu;

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamentas sėkmingai paskatino į bendrąjį reglamentą „Horizontas 2020“ įtraukti 
naują straipsnį, pagal kurį aiškiai reikalaujama didesnės programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sąveikos. Šiomis aplinkybėmis JTI neturėtų būti taikoma išimtis. Regionus 
reikėtų skatinti prisidėti prie jų veiklos, ypač atsižvelgiant į didžiulį jų potencialą stiprinti 
regionines grupes.

Pakeitimas 94
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti Naujoviškų vaistų
jungtinę technologijų iniciatyvą, įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 187 
straipsnyje, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

1. Siekiant įgyvendinti Naujoviškų gydymo 
būdų jungtinę technologijų iniciatyvą, 
įsteigiama bendroji įmonė (toliau – NGBI
bendroji įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 
187 straipsnyje, laikotarpiui nuo 2014 m. 
sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 95
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti Naujoviškų vaistų 
jungtinę technologijų iniciatyvą, įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 187 
straipsnyje, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

1. Siekiant įgyvendinti Naujoviškų vaistų 
jungtinę technologijų iniciatyvą, įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 187 
straipsnyje, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl dviejų kartų JTI kvietimų skelbimo gretinimo (kai yra skirtingi nariai, skirtingos taisyklės, 
skirtingas biudžetas) patiriamos administracinės išlaidos, sudėtingėja ES mokslinių tyrimų 
finansavimas ir tampa neaiškios kasmet išleidžiamų lėšų sumos. Todėl JTI įgyvendinimo 
trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo trukme. Be to, sutrumpinus II NVI trukmę bendroji įmonė galėtų veikti 
turėdama sumažintą biudžetą ir nekeisdama suplanuotos veiklos.

Pakeitimas 96
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti siekti Naujoviškų vaistų
jungtinės technologijų iniciatyvos tikslų, 
ypač:

b) padėti siekti viešosios politikos tikslų 
sveikatos srityje įgyvendinant Naujoviškų 
gydymo būdų jungtinę technologijų 
iniciatyvą, ypač:

Or. en

Pakeitimas 97
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) padidinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos nurodytų prioritetinių vaistų 
klinikinių tyrimų sėkmės nuošimtį;

i) padidinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos nurodytų prioritetinių 
naujoviškų vaistų klinikinių tyrimų sėkmės 
nuošimtį srityse, kuriose yra aiškių 
visuomenės sveikatos poreikių ir kuriose 
paskatos privačiajam sektoriui tik pačiam 
investuoti nėra pakankamai veiksmingos;

Or. en
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Pakeitimas 98
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) padidinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos nurodytų prioritetinių vaistų 
klinikinių tyrimų sėkmės nuošimtį;

i) padidinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos ir Europos Sąjungos 
visuomenės sveikatos institutų nurodytų 
prioritetinių vaistų ir gydymo būdų 
klinikinių tyrimų sėkmės nuošimtį;

Or. en

Pakeitimas 99
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) padidinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos nurodytų prioritetinių vaistų 
klinikinių tyrimų sėkmės nuošimtį;

i) padidinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos nurodytų prioritetinių 
naujoviškų vaistų klinikinių tyrimų sėkmės 
nuošimtį, kad būtų patenkinti terapiniai ir 
visuomenės sveikatos poreikiai;

Or. fr

Pagrindimas

II NVI bendrosios įmonės tikslai turi atitikti PSO ataskaitoje dėl prioritetinių vaistų Europai 
ir pasauliui nustatytus tikslus.

Pakeitimas 100
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sumažinti vaistų (tokių kaip nuo
imuninės sistemos, kvėpavimo takų, 
neurologinių ir neurodegeneracinių ligų) 
kūrimo laiką, per kurį klinikiniu būdu 
įrodomas veiksmingumas;

ii) sumažinti gydymo būdų (tokių kaip 
imuninės sistemos, kvėpavimo takų, 
neurologinių ir neurodegeneracinių ligų) 
kūrimo laiką, per kurį klinikiniu būdu 
įrodomas veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 101
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sukurti naujas terapijas ligoms, kurių 
atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);

iii) sukurti naujas vakcinas, diagnostikos 
būdus, vaistus ir gydymo būdus ligoms, 
kurių atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);

Or. ro

Pakeitimas 102
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sukurti naujas terapijas ligoms, kurių 
atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);

iii) sukurti naujas vakcinas, diagnostikos 
būdus, vaistus ir terapijas ligoms, kurių 
atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);
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Or. fr

Pagrindimas

Terapijos yra tik platesnių su sveikata susijusių inovacijų ir mokslinių tyrimų sudedamoji 
dalis, kuriai priklauso vakcinos, diagnostikos būdai ir vaistai. Taip pat reikia vengti 
„katalogavimo“ grėsmės pateikiant per daug patologijų, kurioms turėtų būti teikiama 
pirmenybė, pavyzdžių, nes taip kiltų grėsmė susiaurinti mokslinių tyrimų lauką.

Pakeitimas 103
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sukurti naujas terapijas ligoms, kurių 
atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);

iii) sukurti naujas vakcinas, diagnostikos 
būdus, vaistus ir gydymo būdus ligoms, 
kurių atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, su 
skurdu susijusios ir negydomos ligos ir
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);

Or. en

Pakeitimas 104
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sukurti naujas terapijas ligoms, kurių 
atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms);

iii) sukurti naujus gydymo būdus ligoms, 
kurių atžvilgiu esama didelių nepatenkintų 
poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio liga, su 
skurdu susijusios ir negydomos ligos) ir 
ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms), be kita ko, plėtojant 
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prevencijos ir gydymo būdus;

Or. en

Pakeitimas 105
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) plėtoti ligų diagnostikos ir gydymo 
žymenis, aiškiai susijusius klinikine svarba 
ir patvirtintus reguliavimo institucijų;

iv) remti ligų diagnostikos ir gydymo 
biožymenų, aiškiai susijusių klinikine 
svarba ir patvirtintų reguliavimo 
institucijų, plėtojimą; III ir IV etapų 
klinikiniai tyrimai neturėtų būti remiami;

Or. en

Pakeitimas 106
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) sumažinti vakcinų kandidačių 
nesėkmės nuošimtį III etapo klinikiniuose 
tyrimuose naudojant naujus biožymenis 
pradiniam efektyvumui ir saugai 
patikrinti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ikikonkurenciniams moksliniams tyrimams finansavimas skiriamas, III etapo 
klinikiniai tyrimai neturėtų būti finansuojami pagal iniciatyvą.
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Pakeitimas 107
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) pagal NVI po atvirų kvietimų teikti 
pasiūlymus įgyvendinamų projektų 
dalyviu arba koordinatoriumi gali būti bet 
kokia reikalavimus atitinkanti institucija.
(Dalyvavimas (taip pat atliekant 
koordinatoriaus vaidmenį) neturėtų būti 
apribotas EFPIA nariais.)

Or. en

Pakeitimas 108
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) padėti plėtoti atvirus inovacijų 
modelius projektais nepasiribojančių 
poreikiais grindžiamų tyrimų srityje visą 
NGBI BĮ gyvavimo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 109
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vib) stiprinti mažesnių subjektų, pvz., 
mokslinių tyrimų organizacijų, 
universitetų ir MVĮ, gebėjimą dalyvauti 
diegiant atvirų inovacijų modelius;

Or. en

Pakeitimas 110
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vic) siekti sukurti prieinamus ir 
įperkamus gydymo būdus laikantis 
programoje „Horizontas 2020“ nustatytų 
ES tikslų ir prioritetų sveikatos mokslinių 
tyrimų srityje;

Or. en

Pakeitimas 111
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vid) koordinuoti veiklą su iniciatyvomis, 
kurių imtasi įgyvendinus PSO 
konsultacinės ekspertų darbo grupės 
(angl. CEWG) procesą dėl veiklos 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje finansavimo, koordinavimo ir 
įgyvendinimo, pirmiausia įgyvendinant 
parodomuosius projektus;
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Or. en

Pakeitimas 112
Silvia-Adriana Ţicău

2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ) dalyvauti jos veikloje laikantis 
bendrosios programos „Horizontas 
2020“ tikslų;

Or. ro

Pakeitimas 113
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Veiklos apimtis

1. Kad būtų pasiekti 2 straipsnyje nurodyti 
tikslai, pagal II NVI mokslinių tyrimų 
programą gali būti finansuojama 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, 
apimanti 2–6 technologinio pasirengimo 
lygmenis.
2. Jeigu II NVI mokslinių tyrimų 
programoje būtų numatyta inovacijų 
veikla, apimanti 7–8 technologinio 
pasirengimo lygmenis, netiesioginių 
veiksmų finansavimo normos turi būti 
sumažintos pagal Dalyvavimo taisyklių 
[22 straipsnį].

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama aiškiau apibrėžti II NVI bendrosios įmonės veiklos apimtį, ypač 
technologinio pasirengimo lygmenų, kuriuos jos mokslinių tyrimų programa apima, atžvilgiu. 
Programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklėse nustatant finansavimo lygmenis taip 
pat raginama labiau atsižvelgti į technologinio pasirengimo lygmens sąvoką, o šiame 
straipsnyje tai padaryta atsižvelgus į netiesioginiams veiksmams taikomas finansavimo 
normas.

Pakeitimas 114
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į II NVI bendrąją 
įmonę administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1 725 mln. 
EUR.; jį sudaro:

Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) indėlį, į II NVI bendrąją įmonę 
administracinėms išlaidoms ir veiklos 
išlaidoms padengti yra 1 725 mln. EUR.; jį 
sudaro:

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis akronimų paaiškinimas.

Pakeitimas 115
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į II NVI bendrąją 
įmonę administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1 725 mln. 
EUR.; jį sudaro:

Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) asignavimus, į II NVI bendrąją 
įmonę administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1 000 mln. EUR suma, atitinkanti narių 
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įnašus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išlaikyti tokį patį kaip pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą skirtą biudžetą. Taip bus 
užtikrinta, kad lėšos nebūtų sumažintos, palyginti su ankstesniu finansavimo laikotarpiu, ir 
kartu būtų skirtos papildomos lėšos kitiems svarbiems prioritetams, numatytiems pagal 
programos „Horizontas 2020“ uždavinį sveikatos srityje, jei privačiojo sektoriaus lėšų 
nepakaktų ir reikėtų viešųjų lėšų.

Pakeitimas 116
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į II NVI bendrąją 
įmonę administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1 725 mln. EUR.; jį sudaro:

Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į II NVI bendrąją 
įmonę administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1 509,375 mln. EUR.; jį sudaro:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į viso bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje 
finansinėje programoje sumažinimą, II NVI bendrosios įmonės biudžetas turėtų būti 
sumažintas 12,5 proc., kad nebūtų pakenkta kebliai bendrų sveikatos srityje atliekamų 
mokslinių tyrimų finansavimo ir NVI finansavimo pusiausvyrai. Tokį pat sumažinimą derėtų 
taikyti ir kitoms JTI. Kartu siūloma sutrumpinti II NVI trukmę 4 metais.

Pakeitimas 117
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iki 1 500 mln. EUR, kurie atitiktų 
EFPIA ar ją sudarančių subjektų arba su 
ja susijusių subjektų įnašą;

Išbraukta.

Or. en

(Žr. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Siūloma vienintelė kito nei Sąjunga nario kategorija. ES įnašas turėtų atitikti narių įnašus.

Pakeitimas 118
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 1 500 mln. EUR, kurie atitiktų
EFPIA ar ją sudarančių subjektų arba su ja 
susijusių subjektų įnašą;

a) daugiausia iki 1 500 mln. EUR, kurie 
būtų pridedami prie EFPIA ar ją 
sudarančių subjektų arba su ja susijusių 
subjektų įnašo;

Or. en

Pagrindimas

Nors programos „Horizontas 2020“ biudžetas buvo sumažintas, palyginti su pirminiu 
pasiūlymu, sumažinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų skaičių lygiaverte 
procentine dalimi netikslinga. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigos skatina 
pramonę dalyvauti, o tai yra vienas iš pagrindinių programos „Horizontas 2020“tikslų.

Pakeitimas 119
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 1 500 mln. EUR, kurie atitiktų 
EFPIA ar ją sudarančių subjektų arba su ja 
susijusių subjektų įnašą;

a) iki 1 312,5 mln. EUR, kurie atitiktų 
EFPIA ar ją sudarančių subjektų arba su ja 
susijusių subjektų įnašą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į viso bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje 
finansinėje programoje sumažinimą, II NVI bendrosios įmonės biudžetas turėtų būti 
sumažintas 12,5 proc., kad nebūtų pakenkta kebliai bendrų sveikatos srityje atliekamų 
mokslinių tyrimų finansavimo ir NVI finansavimo pusiausvyrai. Tokį pat sumažinimą derėtų 
taikyti ir kitoms JTI. Kartu siūloma sutrumpinti II NVI trukmę 4 metais.

Pakeitimas 120
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 225 mln. EUR, kurie atitiktų kitų 
narių, asocijuotųjų partnerių ar juos 
sudarančių subjektų arba su jais susijusių 
subjektų papildomus įnašus.

Išbraukta.

Or. en

(Žr. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Siūloma vienintelė kito nei Sąjunga nario kategorija. ES įnašas turėtų atitikti narių įnašus.

Pakeitimas 121
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas



AM\1012280LT.doc 37/95 PE524.772v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 225 mln. EUR, kurie atitiktų kitų 
narių, asocijuotųjų partnerių ar juos 
sudarančių subjektų arba su jais susijusių 
subjektų papildomus įnašus.

b) iki 196,875 mln. EUR, kurie atitiktų kitų 
narių, asocijuotųjų partnerių ar juos 
sudarančių subjektų arba su jais susijusių 
subjektų papildomus įnašus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į viso bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje 
finansinėje programoje sumažinimą, II NVI bendrosios įmonės biudžetas turėtų būti 
sumažintas 12,5 proc., kad nebūtų pakenkta kebliai bendrų sveikatos srityje atliekamų 
mokslinių tyrimų finansavimo ir NVI finansavimo pusiausvyrai. Tokį pat sumažinimą derėtų 
taikyti ir kitoms JTI. Kartu siūloma sutrumpinti II NVI trukmę 4 metais.

Pakeitimas 122
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktį, 
60 ir 61 straipsnius, taikomus to 
reglamento 209 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms.

Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktį, 
60 straipsnio 1–4 dalis ir 61 straipsnį, 
taikomus to reglamento 209 straipsnyje 
nurodytoms įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 123
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame įgaliojimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 61 
straipsniuose ir Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 
straipsnyje, ir, inter alia:

3. 2 dalyje nurodytame įgaliojimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 straipsnio 1–4 
dalyse ir 61 straipsnyje ir Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1268/2012 40 straipsnyje, ir, inter alia:

Or. en

Pakeitimas 124
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija 
galėtų įvykdyti sklaidos ir ataskaitų 
teikimo prievoles, teikimo tvarka;

d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija 
galėtų įvykdyti sklaidos ir ataskaitų 
teikimo prievoles, įskaitant išsamią 
informaciją apie visus pasiūlymus ir 
dotacijų susitarimus ir jų partnerius, kuri 
turi būti tinkamu laiku įtraukta į bendrą 
programos „Horizontas 2020“ duomenų 
bazę (angl. ECORDA), teikimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 125
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kitų nei Sąjunga narių ir asocijuotųjų 
partnerių įnašai

Kitų nei Sąjunga narių įnašai
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Or. en

Pagrindimas

Siūloma vienintelė kito nei Sąjunga nario kategorija. ES įnašas turėtų atitikti narių įnašus.

Pakeitimas 126
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EFPIA užtikrina ar pasiekia, kad ją 
sudarantys subjektai arba su jais susiję 
subjektai skirtų bendrą bent 
1 500 mln. EUR įnašą. Kiti nei Sąjunga 
nariai ar asocijuotieji partneriai užtikrina 
ar pasiekia, kad juos sudarantys subjektai 
arba su jais susiję subjektai skirtų įnašus, 
kuriuos jie pažadėjo tapdami nariais ar 
asocijuotaisiais partneriais.

1. Kiti nei Sąjunga nariai skiria bendrą 
bent 750 mln. EUR įnašą arba pasiekia, 
kad juos sudarantys subjektai arba su jais 
susiję subjektai, įsteigę Sąjungoje arba 
programos „Horizontas 
2020“ asocijuotosiose šalyse, skirtų įnašus, 
kuriuos jie pažadėjo tapdami nariais.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuri norinti prisidėti privačiojo sektoriaus organizacija turėtų galėti tapti NVI nare. Be to, 
galėtų būti laikoma, kad kitos organizacijos, įsisteigusios Sąjungoje arba asocijuotosiose 
šalyse ir prisidedančios prie finansavimo, pvz., viešojo sektoriaus įstaigos arba mokslinių 
tyrimų organizacijos, taip pat galėtų tapti narėmis.

Pakeitimas 127
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro įnašai II 
NVI bendrajai įmonei, kaip nustatyta 

2. 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro įnašai 
NGBI bendrajai įmonei, kaip nustatyta 
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priede pateiktų įstatų 13 punkto 2 dalyje, 
13 punkto 3 dalies b eilutėje ir 13 punkto 3 
dalies c eilutėje.

priede pateiktų įstatų 13 punkto 2 dalyje, 
13 punkto 3 dalies b eilutėje ir 13 punkto 3 
dalies c eilutėje. Nepiniginiai įnašai, 
kuriuos skiria subjektai, įsisteigę kitose 
nei programos „Horizontas 
2020“ asocijuotosios šalys trečiosiose 
šalyse, neužskaitomi kaip 1 dalyje 
nurodomi nepiniginiai įnašai.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė trečiosiose šalyse, pvz., JAV, įsisteigusiems privatiems subjektams prisidėti prie 
mokslinių tyrimų nepiniginiai įnašais turėtų išlikti, tačiau jų įnašai neturėtų būti užskaitomi 
kaip įnašai bendrajai įmonei, t. y. nereikėtų, kad Sąjungos įnašas juos atitiktų.

Pakeitimas 128
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiti nei Sąjunga nariai ir asocijuotieji 
partneriai, iki kiekvienų metų sausio 31 d. 
II NVI bendrosios įmonės valdybai 
pateikia ataskaitą apie 2 dalyje nurodytų 
įnašų, kurie buvo kiekvienais ankstesniais 
finansiniais metais, vertę.

3. Kiti nei Sąjunga nariai iki kiekvienų 
metų sausio 31 d. II NVI bendrosios 
įmonės valdybai pateikia ataskaitą apie 2 
dalyje nurodytų įnašų, kurie buvo 
kiekvienais ankstesniais finansiniais 
metais, vertę.

Or. en

Pakeitimas 129
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nutraukti, proporcingai 
sumažinti ar sustabdyti Sąjungos finansinį 
įnašą II NVI bendrajai įmonei arba 
inicijuoti priede pateiktų įstatų 21 punkto 2 
dalyje nurodytą likvidavimo procedūrą, jei 
tie nariai ir asocijuotieji partneriai, juos 
sudarantys subjektai ar su jais susiję 
subjektai neskiria 2 dalyje nurodytų įnašų, 
skiria tik jų dalį ar skiria juos pavėluotai.

5. Komisija gali nutraukti, proporcingai 
sumažinti ar sustabdyti Sąjungos finansinį 
įnašą NGBI bendrajai įmonei arba 
inicijuoti priede pateiktų įstatų 21 punkto 2 
dalyje nurodytą likvidavimo procedūrą, jei 
bendroji įmonė neatitinka viešųjų 
finansavimo tikslų ir jei nariai neskiria 2 
dalyje nurodytų įnašų, skiria tik jų dalį ar 
skiria juos pavėluotai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, kuri skiria lėšas iš programos „Horizontas 2020“biudžeto, turi galėti nutraukti 
bendrosios įmonės veiklą, jeigu bendroji įmonė nepateikia pakankamai įrodymų, kad 
veiksmingai įgyvendina savo tikslus. Nepanaudotos bendrajai įmonei skirtos viešosios lėšos ir 
toliau liktų programos „Horizontas 2020“ visuomenės uždaviniams sveikatos srityje skirtame 
biudžete ir būtų naudojamos kvietimams teikti pasiūlymus dėl bendros mokslinių tyrimų 
veiklos arba kitų formų viešajam finansavimui.

Pakeitimas 130
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 II NVI bendroji įmonė priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. ... 
[Deleguotasis reglamentas dėl VPSP 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Nepaisant šio reglamento 12 straipsnio, II 
NVI bendroji įmonė priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. … 
[Deleguotasis reglamentas dėl VPSP 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Or. en
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Pakeitimas 131
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
6 straipsniu, dėl atitinkamų paskyrimų 
institucijos įgaliojimų suteikimo 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžia 
sąlygas, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama atlikti perįgaliojimą.

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
6 straipsniu, kuriuo atitinkami paskyrimų 
tarnybos įgaliojimai suteikiami 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžiamos 
sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama perduoti šiuos 
įgaliojimus. Per kitą valdybos posėdį 
vykdomasis direktorius praneša apie šių 
įgaliojimų vykdymą arba perdavimą.

Or. fr

Pagrindimas

Bet koks įgaliojimų perdavimas turi būti įrašytas į pranešimą dėl įgaliojimų perdavimo.

Pakeitimas 132
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai to reikia dėl išimtinių aplinkybių,
valdyba gali priimti sprendimą laikinai 
sustabdyti paskyrimų institucijos 
įgaliojimų suteikimą vykdomajam 
direktoriui bei pastarojo įvykdytą 
atitinkamą perįgaliojimą, kad jais 
naudotųsi pati arba suteiktų vienam iš savo 
narių arba bendrosios įmonės darbuotojui, 
kitam nei vykdomasis direktorius.

Valdyba gali priimti pagrįstą sprendimą 
laikinai sustabdyti paskyrimų institucijos 
įgaliojimų suteikimą vykdomajam 
direktoriui bei pastarojo įvykdytą 
atitinkamą perįgaliojimą, kad jais 
naudotųsi pati arba suteiktų vienam iš savo 
narių arba bendrosios įmonės darbuotojui, 
kitam nei vykdomasis direktorius.
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Or. fr

Pagrindimas

Valdybai turėtų būti suteikta teisė bet kada sustabdyti arba atšaukti įgaliojimų perdavimą 
netaikant išimtinių sąlygų.

Pakeitimas 133
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II NVI bendrajai įmonei ir jos personalui
taikomas Protokolas dėl Sąjungos 
privilegijų ir imunitetų.

Vykdomajam direktoriui ir II NVI 
bendrosios įmonės valdybos nariams
taikomas Protokolas dėl Sąjungos 
privilegijų ir imunitetų.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrindo suteikti daugiau privilegijų ir imunitetų Europos Sąjungos pareigūnams, 
kuriems priskirta atsakomybė to nereikalauja.

Pakeitimas 134
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deliktinės atsakomybės atveju II NVI 
bendroji įmonė pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai.

2. Deliktinės atsakomybės atveju II NVI 
bendroji įmonė pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai ir valdybos nariai.

Or. fr
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Pakeitimas 135
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kilus ginčams, susijusiems su 
kompensacijomis už žalą, kurią eidami 
savo pareigas padarė II NVI bendrosios 
įmonės darbuotojai;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl tokių ginčų nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios teisės.

Pakeitimas 136
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ar kituose Sąjungos 
teisės aktuose nenumatytiems atvejams 
taikoma šalies, kurioje yra II NVI 
bendrosios įmonės buveinė, teisė.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios teisės dėl ginčų, reikia palikti galioti sutarčių 
sąlygas.

Pakeitimas 137
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka II NVI bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka II NVI bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą.

Atliekant tokį vertinimą reikėtų atsižvelgti 
į II NVI mokslinio komiteto 
rekomendacijas. Be to, toks vertinimas 
turės apimti išsamią tarpinių II NVI 
rezultatų analizę, atliktą vadovaujantis II 
NVI valdybos nustatytais specialiais 
rodikliais.
II NVI bendrosios įmonės tarpinis 
vertinimas turės būti įtrauktas į 
bendrosios programos „Horizontas 
2020“ tarpinius vertinimus.
Įvertinimo išvadas ir savo pastabas 
Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pagrindimas

Taigi reikia sustiprinti II NVI bendrosios įmonės mokslinio komiteto vaidmenį, siekiant 
užtikrinti gerą jos veikimą. Iš tikrųjų mokslinio komiteto nariai turi reikiamos mokslinės 
kompetencijos ir techninės srities žinių, būtinų teikiant moksliškai pagrįstas strategines 
rekomendacijas II NVI bendrajai įmonei.

Pakeitimas 138
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka II NVI bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 

1. 2017 m. liepos 31 d. atlieka II NVI 
bendrosios įmonės tarpinį įvertinimą. 
Įvertinimo išvadas ir savo pastabas 
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pastabas Komisija iki 2018 m. birželio
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija iki 2018 m. sausio 30 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka II NVI bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka II NVI bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Tarpinis II NVI bendrosios 
įmonės įvertinimas turi įeiti į tarpinį 
programos „Horizontas 2020“ vertinimą 
ir turi būti pateikiamas kartu su juo.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgta į Reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnio pakeitimus, 
kuriuose JTI įvertinimas aiškiai paminėtas kaip tarpinio programos „Horizontas 
2020“ įvertinimo dalis, pateikiama kartu su juo.

Pakeitimas 140
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. II NVI bendrosios įmonės biudžetas 
gali būti peržiūrėtas atliekant laikotarpio 
vidurio peržiūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo tarpinio vertinimo rezultato ir tinkamai atsižvelgiant į visus kitus 
reikšmingus veiksnius, II NVI bendrosios įmonės pagrindiniame teisės akte reikėtų numatyti 
galimybę patikslinti II NVI bendrosios įmonės biudžetą. Apskritai biudžeto peržiūros 
galimybę atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą reikėtų įtraukti į atitinkamus kitų bendrųjų 
įmonių pagrindinius teisės aktus.

Pakeitimas 141
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu II NVI 
bendrajai įmonei, yra biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, Komisijai suteikia 
Europos Parlamentas pagal Sutarties 319 
straipsnyje nustatytą procedūrą, dalis.

1. II NVI bendrosios įmonės biudžeto 
įvykdymą patvirtina Europos 
Parlamentas, remdamasis Tarybos 
rekomendacija, taikydamas panašią į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
319 straipsnyje ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, EURATOMAS) 
Nr. 966/2012 164–166 straipsniuose
nustatytą procedūrą ir vadovaudamasis 
Audito Rūmų audito ataskaita.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad bendrųjų įmonių auditą atliktų Audito Rūmai ir joms būtų taikomos tokios pat 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros kaip ir Europos Komisijos taikoma Europos 
Parlamento biudžeto ir politikos kontrolė.

Pakeitimas 142
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis



PE524.772v01-00 48/95 AM\1012280LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu II NVI bendrajai 
įmonei, yra biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, Komisijai suteikia Europos 
Parlamentas pagal Sutarties 319 
straipsnyje nustatytą procedūrą, dalis.

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimą, 
susijusį su Sąjungos įnašu BPS bendrajai 
įmonei, gavęs Tarybos rekomendaciją, iki 
n+2 metų gegužės 15 d. suteikia Europos 
Parlamentas pagal procedūrą, panašią į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
319 straipsnyje ir Reglamento 
Nr. 966/2012 (ES/Euratomas) 164–165 
straipsniuose apibrėžtą ir II NVI 
bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse 
numatytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 143
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu Europos Parlamentas atsisako 
pateikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, 
vykdomasis direktorius pateikia prašymą 
atsistatydinti valdybai, kuri, atsižvelgdama 
į aplinkybes, priima galutinį sprendimą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų patikima, svarbu, kad 
atsisakymas patvirtinti biudžeto įvykdymą būtų pagrįstas, nes valdyba turės priimti sprendimą 
dėl vykdomojo direktoriaus likimo. Ši procedūra nereiškia nušalinimo, tai tik vykdomojo 
direktoriaus pareiga pateikti prašymą atsistatydinti valdybai, kuri priima sprendimą dėl 
tolimesnių veiksmų.

Pakeitimas 144
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Bendrosios įmonės personalo atstovai, 
vykdomasis direktorius ir valdybos nariai 
nedelsdami, bet nerizikuodami, jei gali 
būti patraukti atsakomybėn dėl tokios 
informacijos atskleidimo, praneša apie 
sukčiavimą, apie kurį sužinojo eidami 
savo pareigas ar vykdydami OLAF 
įgaliojimus. Jeigu jie neįvykdo šio 
įsipareigojimo, tada patys tampa atsakingi 
už sukčiavimo, apie kurį žinojo ir 
nepranešė OLAF, padarinius.

Or. fr

Pagrindimas

Sąjunga turi teikti pirmenybę kovai su sukčiavimu. Mažiausiai vienoje valstybėje narėje jau 
veikiantis atskleidimo mechanizmas yra labai naudinga priemonė šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 145
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba gali 
patvirtinti praktines Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones.

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba gali 
patvirtinti praktines Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones. 
Pirmiausia viešai skelbiami visi 
dokumentai, susiję su valdybos, valstybių 
narių atstovų grupės ir mokslinio 
komiteto posėdžiais (įskaitant posėdžių 
darbotvarkes ir protokolus).

Or. en
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Pakeitimas 146
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valdybos, mokslinio komiteto nariai ir 
vykdomasis direktorius viešai skelbia ir 
nuolat atnaujina išsamią profesinės 
veiklos, finansinių interesų ir interesų 
konflikto deklaraciją. Deklaracijose 
nurodoma tokia informacija:
a) asmens profesija ir narystė privačių 
įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir 
asociacijų valdybose ar komitetuose;
b) dalyvavimas įmonėse ar partnerystės 
įstaigose, kai galimas poveikis viešajai 
politikai arba kai dėl šio dalyvavimo 
asmuo gali daryti reikšmingą įtaką 
reikalams.

Or. en

Pakeitimas 147
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 II NVI bendrosios įmonės 
finansuojamiems veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės]. 
Laikantis to reglamento, II NVI bendroji 
įmonė laikoma finansuojančiąja įstaiga ir 
teikia finansinę paramą netiesioginiams 
veiksmams, kaip nurodyta priede pateiktų 
įstatų 1 punkte.

II NVI bendrosios įmonės 
finansuojamiems veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės]. Laikantis to reglamento, II NVI 
bendroji įmonė laikoma finansuojančiąja 
įstaiga ir teikia finansinę paramą 
netiesioginiams veiksmams, kaip nurodyta 
priede pateiktų įstatų 1 punkte.

Reglamento (ES) Nr. ... [programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
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taisyklės] 1 straipsnio 3 dalyje numatytos 
išimtys taikomos nuosekliai, kad visiems 
dalyviams būtų užtikrintas teisinis ir 
procesinis tikrumas, būtų sudarytos kuo 
palankesnės sąlygos dalyvauti mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms ir užtikrintas 
teisingas ir sąžiningas požiūris į dalyvius, 
atsižvelgiant į įgyvendinus II NVI 
projektus pasiektų rezultatų nuosavybę ir 
galimybę jais naudotis.

Or. en

Pakeitimas 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 II NVI bendrosios įmonės 
finansuojamiems veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės]. 
Laikantis to reglamento, II NVI bendroji 
įmonė laikoma finansuojančiąja įstaiga ir 
teikia finansinę paramą netiesioginiams 
veiksmams, kaip nurodyta priede pateiktų 
įstatų 1 punkte.

II NVI bendrosios įmonės 
finansuojamiems veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [programos
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės] ir jo įgyvendinimui svarbūs 
Komisijos sprendimai. Laikantis to 
reglamento, II NVI bendroji įmonė 
laikoma finansuojančiąja įstaiga ir teikia 
finansinę paramą netiesioginiams 
veiksmams, kaip nurodyta priede pateiktų 
įstatų 1 punkte.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad turi būti taikomos ne tik dalyvavimo taisyklės, bet ir 
susiję įgyvendinimo dokumentai, pvz., pateikimo, vertinimo, atrankos, skyrimo ir 
persvarstymo procedūrų taisyklės. Pagal dalyvavimo taisyklių 1 straipsnio 1 dalį jos taikomos 
tik netiesioginiams veiksmams.

Pakeitimas 149
Michèle Rivasi
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Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai NGBI bendroji įmonė taiko 
programoje „Horizontas 2020“ nustatytas 
rezultatų sklaidos ir naudojimo taisykles. 
Be to, ji parengia privalomas gaires, kad 
užtikrintų:
– atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų 
rezultatų po to, kai projektai bus užbaigti, 
įskaitant prieigą prie duomenų, susijusių 
su klinikiniais tyrimais, įskaitant 
neigiamus ir teigiamus rezultatus;
– intelektinės nuosavybės ir licencijavimo 
praktikos, kuria siekiama užtikrinti kuo 
platesnę ir prieinamą galimybę naudotis 
galutiniais produktais, valdymą;
turi būti skiriamas dėmesys tam, kad
mažesniems subjektams, pvz., mokslinių 
tyrimų organizacijoms, universitetams ir 
MVĮ, būtų užtikrinta galimybė sėkmingai 
dalyvauti diegiant atvirus inovacijų 
modelius.

Or. en

Pagrindimas

Kaip paaiškėjo, stengiantis įdiegti atviresnius inovacijų modelius įgyvendinant pavienius 
projektus pagal I NVI, kyla sunkumų, ypač mažesniems subjektams, pvz., MVĮ, universitetams 
ir mokslinių tyrimų organizacijoms. Nors tikslas įdiegti atvirus inovacijų modelius neturėtų 
būti prarastas, reikėtų skirti daugiau dėmesio silpnesniems dalyviams, taip pat viešajam 
poreikiui suteikti plačią ir prieinamą galimybę naudotis galutiniais produktais. Šie abu 
aspektai į pasiūlymą dėl NVI neįtraukti.

Pakeitimas 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į konkrečius II NVI 
bendrosios įmonės veiklos reikalavimus, 
išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais 
II NVI bendrosios įmonės darbo planuose 
gali būti nukrypstama nuo programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių. 
Tačiau šių atvejų skaičius turi būti 
visiškai minimalus. Nukrypimai nuo 
dalyvavimo taisyklių negali daryti nuo 
dalyvavimo atgrasančio poveikio 
universitetams, ne pelno mokslinių tyrimų 
organizacijoms ar MVĮ ir negali 
prieštarauti visuotinei teisingo ir vienodo 
elgesio su visais partneriais dvasiai, 
įtvirtintai programos „Horizontas 
2020“dalyvavimo taisyklėse. 

Or. en

Pakeitimas 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų, nustatytų Reglamento 
(ES/Euratomas) Nr. 966/2012 60 
straipsnio 1 dalyje ir 128 straipsnio 1 
dalyje ir šio reglamento 16 straipsnyje, II 
NVI bendrosios įmonės rengiami 
kvietimai teikti pasiūlymus skelbiami 
programos „Horizontas 2020“ dalyviams 
skirtoje interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Per trišales derybas dėl programos „Horizontas 2020“ institucijos susitarė skatinti didesnę 
visų galimybių skelbti kvietimus teikti pasiūlymus, finansuojamus pagal programą 
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„Horizontas 2020“, darną. Šiuo tikslu Komisija pažadėjo skatinti skelbti jungtinių 
technologinių iniciatyvų (JTI) rengiamus kvietimus teikti pasiūlymus programos „Horizontas 
2020“ dalyviams skirtoje interneto svetainėje. Visos JTI šiam požiūriui pritarė. Šiuo 
pakeitimu įsipareigojimą siekiama pakeisti teisiniu reikalavimu, kuriuo užtikrinama, kad 
pareiškėjams būtų teikiama paprasta ir prieinama informacija.

Pakeitimas 152
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutelkti viešojo ir privačiojo sektorių 
išteklius, reikalingus norint pasiekti II 
NVI bendrosios įmonės tikslus;

a) vadovauti bendrosios įmonės 
strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės 
rengimui po konsultacijų su NGBI 
nariais, jos patariamosiomis grupėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 153
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nuolat peržiūrėti II NVI bendrosios 
įmonės strateginę mokslinių tyrimų 
darbotvarkę ir atlikti reikalingus 
pakeitimus, atsižvelgiant į jos 
įgyvendinimo metu pasiektus mokslo 
laimėjimus;

(b) nuolat peržiūrėti II NVI bendrosios 
įmonės strateginę mokslinių tyrimų 
darbotvarkę ir atlikti reikalingus 
pakeitimus, atsižvelgiant į jos 
įgyvendinimo metu pasiektus mokslo 
laimėjimus ir, kai tinka, į programos 
„Horizontas 2020“mokslinės grupės 
sveikatos klausimais pagal programos 
„Horizontas 2020“ 12 straipsnio 2 dalį 
prognozės tikslais atliekamų peržiūrų 
rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 154
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užmegzti ir plėtoti glaudų ilgalaikį 
Sąjungos, kitų narių, asocijuotųjų partnerių 
ir kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip kitų 
pramonės šakų subjektų, reguliavimo 
institucijų, pacientų organizacijų, 
akademinės bendruomenės ir klinikinių 
centrų, bendradarbiavimą, taip pat 
pramonės subjektų ir akademinės 
bendruomenės bendradarbiavimą;

c) užmegzti ir plėtoti glaudų ilgalaikį 
Sąjungos, kitų narių, asocijuotųjų partnerių 
ir kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip kitų 
pramonės šakų subjektų, reguliavimo 
institucijų, pacientų organizacijų, 
akademinės bendruomenės, mokslinių 
tyrimų organizacijų ir klinikinių centrų, 
bendradarbiavimą, taip pat pramonės 
subjektų ir akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimą, kartu užtikrinant kuo 
platesnį dalyvavimą tiek geografinės 
aprėpties, tiek dalyvių dydžio požiūriu;

Or. ro

Pakeitimas 155
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užmegzti ir plėtoti glaudų ilgalaikį 
Sąjungos, kitų narių, asocijuotųjų 
partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių, 
tokių kaip kitų pramonės šakų subjektų, 
reguliavimo institucijų, pacientų 
organizacijų, akademinės bendruomenės ir 
klinikinių centrų, bendradarbiavimą, taip 
pat pramonės subjektų ir akademinės 
bendruomenės bendradarbiavimą;

c) užmegzti ir plėtoti glaudų ilgalaikį 
Sąjungos ir kitų suinteresuotųjų šalių, tokių 
kaip kitų pramonės šakų subjektų, 
reguliavimo institucijų, pacientų 
organizacijų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, pvz., produktų plėtojimo 
partnerystės įstaigų, akademinės 
bendruomenės ir klinikinių centrų, 
pilietinės visuomenės organizacijų 
bendradarbiavimą, taip pat pramonės 
subjektų ir akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimą;
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Or. en

Pakeitimas 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užmegzti ir plėtoti glaudų ilgalaikį 
Sąjungos, kitų narių, asocijuotųjų partnerių 
ir kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip kitų 
pramonės šakų subjektų, reguliavimo 
institucijų, pacientų organizacijų, 
akademinės bendruomenės ir klinikinių 
centrų, bendradarbiavimą, taip pat 
pramonės subjektų ir akademinės 
bendruomenės bendradarbiavimą;

(c) užmegzti ir plėtoti glaudų ilgalaikį 
Sąjungos, kitų narių, asocijuotųjų partnerių 
ir kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip kitų 
pramonės šakų subjektų, reguliavimo 
institucijų, pacientų organizacijų, 
akademinės bendruomenės, mokslo 
tiriamųjų institucijų ir klinikinių centrų, 
bendradarbiavimą, taip pat pramonės 
subjektų ir akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimą;

Or. fr

Pagrindimas

Dalyvaujant visiems subjektams sustiprėtų II NVI bendroji įmonė.

Pakeitimas 157
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmingai remti gyvosios gamtos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų 
pirma dotacijomis;

e) veiksmingai remti gyvosios gamtos 
mokslinius tyrimus, įskaitant III ir IV 
fazės klinikinius tyrimus, jeigu jie 
atskleidžia nepatenkintus sveikatos 
priežiūros poreikius, ir inovacijas, visų 
pirma dotacijomis;

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia stengtis nesusiaurinti tam tikrų mokslinių tyrimų sričių, siekiant patenkinti 
nepatenkintus sveikatos priežiūros poreikius.

Pakeitimas 158
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmingai remti gyvosios gamtos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų 
pirma dotacijomis;

e) veiksmingai remti gyvosios gamtos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų 
pirma dotacijomis, kai tinka, atsižvelgiant 
į poreikį ir riziką, priešklinikinių ir 
klinikinių bandymų etapais.

Or. en

Pakeitimas 159
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmingai remti gyvosios gamtos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų 
pirma dotacijomis;

e) veiksmingai remti ikikonkurencinius su 
sveikata susijusius gyvosios gamtos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų 
pirma dotacijomis; III ir IV etapų 
klinikiniai tyrimai neremiami;

Or. en

Pakeitimas 160
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skelbti informaciją apie projektus, 
įskaitant visą kiekvienam projektui skirtą 
sumą, dalyvių pavadinimus ir kiekvienam 
dalyviui tenkančią II NVI bendrosios 
įmonės finansinio įnašo sumą;

Or. ro

Pakeitimas 161
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) vykdyti informacijos, komunikacijos, 
panaudojimo ir sklaidos veiklą taikant, 
mutatis mutandis, Reglamento (ES) 
Nr. […]/2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“] 22 straipsnį;

h) vykdyti informacijos, komunikacijos, 
panaudojimo ir sklaidos veiklą taikant, 
mutatis mutandis, Reglamento (ES) 
Nr. […]/2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“] 22 straipsnį, įskaitant 
privalomas gaires, kuriomis siekiama 
užtikrinti atvirą prieigą prie mokslinių 
tyrimų rezultatų po to, kai projektas bus 
užbaigtas, taip pat intelektinės nuosavybės 
valdymą ir licencijavimą, kuriais 
užtikrinama plati ir prieinama galimybė 
naudotis galutiniais produktais;

Or. en

Pakeitimas 162
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kasmet rengti bent po vieną susitikimą 
su interesų grupėmis, kad būtų užtikrintas
II NVI bendrosios įmonės mokslinių 
tyrimų veiklos atvirumas ir skaidrumas jos 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu;

i) užtikrinti II NVI bendrosios įmonės 
mokslinių tyrimų veiklos atvirumą ir 
skaidrumą jos suinteresuotųjų šalių 
atžvilgiu, nuolat bendraujant ir bent kartą 
per metus susitinkant su interesų 
grupėmis;

Or. en

Pakeitimas 163
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nariai ir asocijuotieji partneriai 2. Nariai

Or. en

Pakeitimas 164
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos farmacijos pramonės ir 
asociacijų federacija (toliau – EFPIA), kai 
pritars šiems įstatams pritarimo raštu.

b) Europos farmacijos pramonės ir 
asociacijų federacija (toliau – EFPIA), kai 
pritars šiems įstatams už jos valdymą 
atsakingos institucijos sprendimu;

Or. fr

Pagrindimas

Paprasto rašto nepakanka norint pritarti įstatams.
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Pakeitimas 165
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos farmacijos pramonės ir 
asociacijų federacija (toliau – EFPIA), 
kai pritars šiems įstatams pritarimo raštu.

b) bet koks individualiai arba asociacijos 
atstovaujamas juridinis subjektas, kai 
pritars šiems įstatams pritarimo raštu.

Or. en

Pakeitimas 166
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris II NVI bendrosios įmonės 
tikslus savo konkrečioje mokslinių tyrimų 
srityje remiantis valstybės narės ar 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies
juridinis asmuo, kitas nei narys arba narį 
sudarantis subjektas arba su vienu iš jų 
susijęs subjektas, pareiškęs pritarimą šiems 
įstatams pritarimo raštu, gali pateikti 
stojimo į II NVI asocijuotojo partnerio 
teisėmis paraišką. Pritarimo rašte 
nurodomas asociacijos mastas: turinys, 
veikla ir trukmė.

3. Bet kuris NGBI bendrosios įmonės 
tikslus savo konkrečioje mokslinių tyrimų 
srityje remiantis juridinis asmuo, kitas nei 
narys arba valstybėje narėje ar bendrosios 
programos „Horizontas 
2020“ asocijuotojoje šalyje įsisteigęs narį 
sudarantis subjektas arba su juo susijęs
subjektas, pareiškęs pritarimą šiems 
įstatams pritarimo raštu, gali pateikti 
stojimo į NGBI paraišką. Pritarimo rašte 
nurodomas asociacijos mastas: turinys, 
veikla ir trukmė.

Or. en

Pagrindimas

Bendrosios įmonės nariai turėtų būti tik Sąjungoje arba programos „Horizontas 
2020“ asocijuotojoje šalyje įsisteigę ir veikiantys subjektai.
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Pakeitimas 167
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris II NVI bendrosios įmonės 
tikslus savo konkrečioje mokslinių tyrimų 
srityje remiantis valstybės narės ar 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies 
juridinis asmuo, kitas nei narys arba narį 
sudarantis subjektas arba su vienu iš jų 
susijęs subjektas, pareiškęs pritarimą šiems 
įstatams pritarimo raštu, gali pateikti 
stojimo į II NVI asocijuotojo partnerio 
teisėmis paraišką. Pritarimo rašte
nurodomas asociacijos mastas: turinys, 
veikla ir trukmė.

3. Bet kuris II NVI bendrosios įmonės 
tikslus savo konkrečioje mokslinių tyrimų 
srityje remiantis valstybės narės ar 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies 
juridinis asmuo, kitas nei narys arba narį 
sudarantis subjektas arba su vienu iš jų 
susijęs subjektas, pareiškęs pritarimą šiems 
įstatams už valdymą atsakingos 
institucijos sprendimu, gali pateikti 
stojimo į II NVI asocijuotojo partnerio 
teisėmis paraišką. Sprendime nurodomas 
asociacijos mastas: turinys, veikla ir 
trukmė.

Or. fr

Pakeitimas 168
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asocijuotieji partneriai, kaip ir kiti nei 
Sąjunga nariai, prisideda prie II NVI
bendrosios įmonės veiklos išlaidų
padengimo pagal šių įstatų 13 punktą.

4. Pritarimo rašte konkrečiai nurodomas 
įnašas NGBI bendrajai įmonei ir tai, kad 
jį atitiks Sąjungos įnašas pagal šio 
reglamento 3 ir 4 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 169
Michèle Rivasi
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Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pritarimo rašte konkrečiai nurodomas 
asocijuotojo partnerio įnašas II NVI 
bendrajai įmonei ir tai, kad jį atitiks 
Sąjungos įnašas pagal šio reglamento 3 ir 
4 straipsnius.

Išbraukta.

Or. en

(Tekstas įtrauktas į 4 punkto įžanginę dalį (žr. ankstesnį pakeitimą).)

Pakeitimas 170
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Narystės ir asociacijos ryšių pakeitimai 3. Narystės ryšių pakeitimai

Or. en

Pakeitimas 171
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prašymas priimti II NVI bendrosios 
įmonės nariu ar asocijuotuoju partneriu
pateikiamas valdybai; prašymas dėl 
narystės pateikiamas su pasiūlymu iš dalies 
pakeisti 5 punkte nustatytą valdybos sudėtį.

1. Prašymas priimti NGBI bendrosios 
įmonės nariu pateikiamas valdybai; 
prašymas dėl narystės pateikiamas su 
pasiūlymu iš dalies pakeisti 5 punkte 
nustatytą valdybos sudėtį.
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Or. en

Pakeitimas 172
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į prašymą pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant II NVI 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl prašymo.

2. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į prašymą pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant II NVI 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl prašymo. Naujų narių 
priėmimo taisyklės turėtų būti viešos ir 
skaidrios, jomis neturėtų būti sukuriama 
nepagrįstų kliūčių, o bet kokio atsisakymo 
atveju kandidatui ir valstybių atstovų 
grupei būtina pateikti raštišką aiškų 
pagrindimą.

Or. en

Pakeitimas 173
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į prašymą pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant II NVI 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl prašymo.

2. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į prašymą pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant II NVI 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl prašymo ir nedelsdama jį 
praneša Komisijai, kuri, jeigu prašymui 
pritariama, turi teisę pareikšti 
prieštaravimą stojimui, išskyrus tuos 
atvejus, kai prašymą pateikia Sąjungos 
valstybė narė.

Or. fr
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Pagrindimas

Komisijos atstovaujamai Europos Sąjungai turėtų būti leista pareikšti prieštaravimą stojimui.

Pakeitimas 174
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris narys ar asocijuotasis partneris 
gali nutraukti narystę II NVI bendrojoje 
įmonėje ar asociacijos su ja ryšius. 
Nutraukimas neatšaukiamai įsigalioja 
praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo 
kitiems nariams ir asocijuotiesiems 
partneriams. Nuo to momento buvę nariai 
ar asocijuotieji partneriai atleidžiami nuo 
visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos 
II NVI bendroji įmonė patvirtino ar 
prisiėmė iki narystės ar dalyvavimo 
nutraukimo.

3. Bet kuris narys ar asocijuotasis partneris 
gali nutraukti narystę II NVI bendrojoje 
įmonėje ar asociacijos su ja ryšius. 
Nutraukimas įsigalioja ir yra 
neatšaukiamas praėjus šešiems mėnesiams 
nuo pranešimo kitiems nariams ir 
asocijuotiesiems partneriams. Nuo to 
momento buvę nariai ar asocijuotieji 
partneriai atleidžiami nuo visų 
įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos II 
NVI bendroji įmonė patvirtino ar prisiėmė 
iki narystės ar dalyvavimo nutraukimo. 
Jeigu išstojama, II NVI bendroji įmonė 
išstojančiam nariui parengia sąskaitą, 
pagal kurią jis turi padengti savo 
finansinius įsipareigojimus.

Or. fr

Pakeitimas 175
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris narys ar asocijuotasis 
partneris gali nutraukti narystę II NVI
bendrojoje įmonėje ar asociacijos su ja 
ryšius. Nutraukimas neatšaukiamai 

3. Bet kuris narys gali nutraukti narystę 
NGBI bendrojoje įmonėje ar asociacijos su 
ja ryšius. Nutraukimas neatšaukiamai 
įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo 
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įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo 
pranešimo kitiems nariams ir 
asocijuotiesiems partneriams. Nuo to 
momento buvę nariai ar asocijuotieji 
partneriai atleidžiami nuo visų 
įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos II 
NVI bendroji įmonė patvirtino ar prisiėmė 
iki narystės ar dalyvavimo nutraukimo.

pranešimo kitiems nariams. Nuo to 
momento buvę nariai atleidžiami nuo visų 
įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos 
NGBI bendroji įmonė patvirtino ar 
prisiėmė iki narystės ar dalyvavimo 
nutraukimo.

Or. en

Pakeitimas 176
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė II NVI bendrojoje įmonėje ar 
asociacijos su ja ryšiai negali būti perduoti 
trečiajai šaliai.

4. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė II NVI bendrojoje įmonėje ar 
asociacijos su ja ryšiai negali būti perduoti 
trečiajai šaliai. Apie šį susitarimą 
pranešama Komisijai, kuri turi teisę 
pareikšti prieštaravimą.

Or. fr

Pakeitimas 177
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pramonės grupė;

Or. en

Pagrindimas

Bendrosios įmonės nariai iš privačiojo sektoriaus gali sudaryti organą, kurio veiklos sritis 



PE524.772v01-00 66/95 AM\1012280LT.doc

LT

bus platesnė nei Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos. Ši grupė atliks 
patariamąjį vaidmenį kitų grupių (mokslinio komiteto, valstybių narių atstovų, 
suinteresuotųjų šalių) atžvilgiu, taip pat ji turės keletą vietų valdyboje.

Pakeitimas 178
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokslinis komitetas, valstybių atstovų 
grupė ir suinteresuotųjų šalių forumas yra 
II NVI bendrosios įmonės patariamieji 
organai.

2. Pramonės grupė, mokslinis komitetas, 
valstybių atstovų grupė ir suinteresuotųjų 
šalių grupė yra NGBI bendrosios įmonės 
patariamieji organai.

Or. en

Pakeitimas 179
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybą sudaro po 5 kiekvieno nario 
atstovus.

Valdybą sudaro 12 narių, kurie pasiskirstę 
taip: 3 iš pramonės grupės, 3 iš Komisijos, 
1 iš valstybių narių atstovų grupės, 3 iš 
mokslinio komiteto ir 2 iš suinteresuotųjų 
šalių grupės.

Or. en

Pagrindimas

Bendroji įmonė turėtų būti suvokiama kaip tikra partnerystė, apimanti proporcingiau 
atstovaujamus viešuosius partnerius (EK ir valstybes nares), privačiojo sektoriaus partnerius 
(pramonę) ir kitas suinteresuotąsias šalis, įskaitant mokslininkus, pacientų organizacijų 
atstovus ir MVĮ.



AM\1012280LT.doc 67/95 PE524.772v01-00

LT

Pakeitimas 180
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 2 dalies, kiekvienam
nariui priklauso nuošimtis nuo šimto
balsavimo teisių, atitinkantis jo įnašo II 
NVI bendrajai įmonei nuošimtį.

1. Nepažeidžiant 2 dalies, kiekvienas 
valdybos narys turi vieną balsą.

Or. en

Pakeitimas 181
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai priklauso 50 % balsavimo 
teisių. Komisijos balsas yra nedalomas. 
Kiekvienas narys gali paskirstyti savo 
balsavimo teises savo atstovams valdyboje. 
Nariai deda visas įmanomas pastangas 
susitarti. Nepasiekus susitarimo, valdyba 
priima sprendimus bent 75 % visų balsų, 
įskaitant balsus tų, kurie posėdyje 
nedalyvauja, dauguma.

Valdybos nariai deda visas įmanomas 
pastangas susitarti. Nepasiekus susitarimo, 
valdyba priima sprendimus bent 75 % visų 
balsų, įskaitant balsus tų, kurie posėdyje 
nedalyvauja, dauguma.

Or. en

Pakeitimas 182
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valdybos pirmininką pagal rotacijos 
principą paeiliui skiria Sąjunga ir kiti 
nariai.

Valdybos pirmininkas skiriamas kasmet.

Or. en

Pakeitimas 183
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba rengia eilinius posėdžius bent 
du kartus per metus. Bet kurio nario ar 
pirmininko prašymu ji gali surengti 
neeilinius posėdžius. Valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas; jie paprastai 
vyksta II NVI bendrosios įmonės 
buveinėje.

2. Valdyba rengia eilinius posėdžius bent 
du kartus per metus. Bet kurio atstovo ar 
pirmininko prašymu ji gali surengti 
neeilinius posėdžius. Valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas; jie paprastai 
vyksta NGBI bendrosios įmonės buveinėje. 
Posėdžių darbotvarkių projektai, galutinės 
darbotvarkės ir protokolai skelbiami 
NGBI interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 184
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valdyba kviečia bet kurį asocijuotąjį 
partnerį dalyvauti jos svarstymuose dėl tų 
darbotvarkės punktų, kurie susiję su jo 

Valdyba kviečia bet kurį narį dalyvauti jos 
svarstymuose dėl tų darbotvarkės punktų, 
kurie susiję su jo asociacijos ryšiais.
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asociacijos ryšiais. Asocijuotieji partneriai 
balsavimo teisių neturi.

Or. en

Pakeitimas 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybių atstovų grupės pirmininkas 
dalyvauja valdybos posėdžiuose stebėtojo 
teisėmis.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi 
teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 4 punkto 2 dalį valstybių atstovų grupė, mokslinis komitetas ir suinteresuotųjų 
šalių forumas yra patariamieji II NVI bendrosios įmonės organai. Kad tinkamai atliktų šį 
vaidmenį, jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose vykstančiuose 
svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.

Pakeitimas 186
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybių atstovų grupės pirmininkas 
dalyvauja valdybos posėdžiuose stebėtojo 
teisėmis.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi 
vietą valdyboje, dalyvauja valdybos 
posėdžiuose ir turi balsavimo teises.

Or. en
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Pakeitimas 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio komiteto pirmininkas turi teisę 
dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, bet neturi balsavimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 4 punkto 2 dalį valstybių atstovų grupė, mokslinis komitetas ir suinteresuotųjų 
šalių forumas yra patariamieji II NVI bendrosios įmonės organai. Kad tinkamai atliktų šį 
vaidmenį, jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose vykstančiuose 
svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.

Pakeitimas 188
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių forumo pirmininkas 
turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, bet neturi balsavimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 4 punkto 2 dalį valstybių atstovų grupė, mokslinis komitetas ir suinteresuotųjų 
šalių forumas yra patariamieji II NVI bendrosios įmonės organai. Kad tinkamai atliktų šį 
vaidmenį, jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose vykstančiuose 
svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.

Pakeitimas 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina nuolatinį 
programos „Horizontas 2020“ ir II NVI 
bendrosios įmonės veiklos koordinavimą, 
reguliariai nustatydama galimą 
papildomumą ir sąveiką, įskaitant 
pageidautinas sutaptis, ir įgyvendindama 
oficialų koordinavimo procesą, kad pagal 
bendrąją programą ir II NVI bendrosios 
įmonės veiklą būtų nustatyti optimalūs 
bendrų mokslinių tyrimų prioritetai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai koordinuoti pagal bendrąją programą atliekamų mokslinių tyrimų veiklą ir 
pagal JTI atliekamą veiklą, įskaitant pageidautinų sutapčių valdymą, reikalingą sąveiką ir 
papildomumą. Šią užduotį, aišku, galėtų geriausiai atlikti Komisija, kurios vaidmuo valdant 
JTI (50 proc. balsų) turėtų suteikti jai pakankamų priemonių tam padaryti.

Pakeitimas 190
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) spręsti dėl nario ar asocijuotojo 
partnerio, kuris nevykdo įsipareigojimų, 
narystės II NVI bendrojoje įmonėje ar 
asociacijos ryšių su ja nutraukimo;

b) spręsti dėl nario, kuris nevykdo 
įsipareigojimų, narystės NGBI bendrojoje 
įmonėje nutraukimo;

Or. en

Pakeitimas 191
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paskirti ir atleisti vykdomąjį direktorių, 
pratęsti jo kadencijos trukmę, teikti jam 
gaires ir stebėti jo darbo rezultatus;

f) paskirti ir atleisti vykdomąjį direktorių, 
pratęsti jo kadenciją, teikti jam gaires ir 
stebėti jo darbo rezultatus;

Or. fr

Pakeitimas 192
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto k a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) viešųjų pirkimų būdu paskirti 
nepriklausomą audito įstaigą, įgaliotą 
pateikti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 
966/2012 60 straipsnio 5 dalyje numatytą 
nuomonę;

Or. fr

Pagrindimas

Sprendimus priimanti institucija, kuri tvirtina sąskaitas, turi paskirti nepriklausomą audito 
įstaigą, įgaliotą pateikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 
966/2012 60 straipsnio 5 dalyje numatytą nuomonę. Siekiant skaidrumo siūloma tokią įstaigą 
skirti viešųjų pirkimų būdu.

Pakeitimas 193
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto l papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) tvirtinti kvietimus teikti pasiūlymus ir, l) tvirtinti kvietimus teikti pasiūlymus, 
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kai tinka, su jais susijusias teikimo, 
vertinimo, atrankos, sutarties sudarymo ir 
vertinamosios peržiūros procedūras, 
kurias pasiūlo vykdomasis direktorius 
glaudžiai bendradarbiaudamas su 
patariamosiomis grupėmis, nurodytomis 7 
punkto 2 dalies q eilutėje;

kuriuos pasiūlo vykdomasis direktorius 
glaudžiai bendradarbiaudamas su 
patariamosiomis grupėmis, nurodytomis 7 
punkto 2 dalies q eilutėje;

Or. en

Pagrindimas

Mutatis mutandis turėtų būti taikomos programos „Horizontas 2020“ pateikimo, vertinimo, 
atrankos, skyrimo ir persvarstymo procedūrų taisyklės.

Pakeitimas 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) tvirtinti finansuoti atrinktų pasiūlymų 
sąrašą;

m) tvirtinti finansuoti atrinktų pasiūlymų 
sąrašą pagal pasiūlymų eilę, kurią pagal 
Reglamento Nr. .../2013 [programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklės] 
37 straipsnį sudaro nepriklausomų 
ekspertų komisija;

Or. en

Pakeitimas 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto n a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) reguliariai informuoti valstybių 
atstovų grupę, mokslinį komitetą ir 
suinteresuotųjų šalių forumą visais 
klausimais, turinčiais reikšmę jų 
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patariamajam vaidmeniui;

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybių atstovų grupė, mokslinis komitetas ir suinteresuotųjų šalių forumas galėtų 
atlikti savo, kaip II NVI bendrosios įmonės patariamųjų organų, vaidmenį, jie turėtų gauti 
tinkamą informaciją visais reikšmingais klausimais.

Pakeitimas 196
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros. 
Kai tinka, Komisija į atrankos procedūrą 
įtraukia kitų II NVI bendrosios įmonės 
narių atstovus.

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros. 
Kai tinka, Komisija į atrankos procedūrą 
įtraukia kitų II NVI bendrosios įmonės 
narių atstovus. Europos Parlamentas turi 
teisę pareikšti prieštaravimą.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Parlamentas turi dalyvauti skiriant vykdomąjį direktorių. Siūloma prieštaravimo 
pareiškimo tvarka.

Pakeitimas 197
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atleisti vykdomąjį direktorių savo 
sprendimu gali tik valdyba, gavusi 
Komisijos, jei tinka, kartu su privačiais 

6. Atleisti vykdomąjį direktorių savo 
sprendimu gali tik valdyba, gavusi 
Komisijos, jei tinka, kartu su privačiais 
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nariais pateiktą pasiūlymą. nariais pateiktą pasiūlymą. 

Or. fr

Pakeitimas 198
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykdomasis direktorius visų pirma
nepriklausomai atlieka tokias užduotis:

4. Vykdomasis direktorius visų pirma 
atlieka tokias užduotis:

Or. fr

Pagrindimas

Vykdomasis direktorius neturi būti nepriklausomas – jis, kaip ir personalas, yra pavaldus 
būtent valdybai ir apskritai Sąjungos ir kitų dalyvių interesams.

Pakeitimas 199
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia valdybai tvirtinti metines 
sąskaitas;

c) sudaro metines sąskaitas ir jas teikia 
valdybai tvirtinti;

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis patikslinimas.

Pakeitimas 200
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto j a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) suorganizuoti viešuosius pirkimus, 
kuriais remiantis valdyba skirtų 
nepriklausomą audito įstaigą, įgaliotą 
pateikti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 
966/2012 60 straipsnio 5 dalyje numatytą 
nuomonę;

Or. fr

Pakeitimas 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto m a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) rengia metinę mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veiklos pažangos 
ataskaitą;

Or. en

Pagrindimas

Patartina reguliariai skleisti daugiau ir lengviau prieinamos informacijos apie JTI pažangą ir 
veiklos rezultatus, kad JTI būtų labiau matoma ir plačioji visuomenė būtų informuojama apie 
jos laimėjimus.

Pakeitimas 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto m b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mb) laiku įgyvendina rekomendacijas, 
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pateiktas atlikus galutinį NVI bendrosios 
įmonės vertinimą, II NVI bendrosios 
įmonės tarpinį vertinimą arba bet kurį 
kitą susijusį II NVI veiklos vertinimą, ir 
stebi, kaip jų laikomasi;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pakankamą oficialiai numatytų vertinimų poveikį ir pagerinti bendrosios 
įmonės kokybės valdymą, vykdomasis direktorius turėtų būti atsakingas už visų atitinkamų 
rekomendacijų įgyvendinimą.

Pakeitimas 203
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) administruoja kvietimus teikti 
pasiūlymus, kaip numatyta metų darbo 
plane, ir administruoja bei koordinuoja 
dotacijų susitarimus ar sprendimus;

b) administruoja kvietimus teikti 
pasiūlymus, įskaitant nepriklausomų 
ekspertų komisijos atliekamą vertinimą, 
kaip numatyta metiniame darbo plane, ir 
administruoja bei koordinuoja susitarimus 
ar sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 204
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prižiūri informavimo ir plataus 
dalyvavimo BĮ veikloje skatinimo sistemą, 
t. y. kvietimus teikti pasiūlymus, įskaitant 
sąsają su nacionalinio ryšių punkto 
sistema.
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Or. en

Pakeitimas 205
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip 7 nariai, paskirti vienų metų 
laikotarpiui; jie gali būti paskirti dar kartą. 
Jis vieniems metams renka pirmininką iš 
savo narių.

1. Mokslinį komitetą sudaro 28 nariai, po 
vieną iš kiekvienos valstybės narės, 
paskirti dvejų metų laikotarpiui; jie gali 
būti paskirti dar kartą. Jis vieniems metams 
renka pirmininką iš savo narių. Steigiant 
mokslinį komitetą siekiama užtikrinti 
lyčių lygybę, kaip numatyta bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 16 
straipsnyje.

Or. ro

Pakeitimas 206
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip 7 nariai, paskirti vienų metų 
laikotarpiui; jie gali būti paskirti dar kartą. 
Jis vieniems metams renka pirmininką iš 
savo narių.

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau
kaip 15 narių, paskirtų vienų metų 
laikotarpiui; jie gali būti paskirti dar kartą. 
Jis vieniems metams renka pirmininką iš 
savo narių ir trijų valdybos narių.

Or. en

Pakeitimas 207
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip 7 nariai, paskirti vienų metų 
laikotarpiui; jie gali būti paskirti dar kartą. 
Jis vieniems metams renka pirmininką iš 
savo narių.

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip 11 narių, paskirtų vienų metų 
laikotarpiui; jie gali būti paskirti dar kartą. 
Jis dvejiems metams renka pirmininką iš 
savo narių.

Or. en

Pakeitimas 208
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ribotam laikui gali būti paskirti papildomi 
ekspertai, jei to reikia konkrečioms ad hoc
užduotims atlikti.

Ribotam laikui gali būti paskirti papildomi 
ekspertai, jei to reikia konkrečioms ad hoc
užduotims atlikti, o juos atrenkant turės 
būti laikomasi tokios pat procedūros, kuri 
taikoma atrenkant nuolatinius mokslinio 
komiteto narius.

.

.

Or. ro

Pakeitimas 209
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokslinio komiteto nariai proporcingai 
atstovauja pasaulinio lygio akademinės 

2. Mokslinio komiteto nariai proporcingai 
atstovauja pasauliniu lygiu pripažintiems 
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bendruomenės, pramonės ir reguliavimo 
institucijų ekspertams. Visi mokslinio 
komiteto nariai kartu turi reikiamos 
mokslinės kompetencijos ir techninės 
srities žinių, būtinų teikiant moksliškai 
pagrįstas strategines rekomendacijas II 
NVI bendrajai įmonei.

nepriklausomiems akademinės, klinicistų 
ir medicinos specialistų bendruomenės
ekspertams. Visi mokslinio komiteto nariai 
kartu turi reikiamos mokslinės 
kompetencijos ir techninės srities žinių, 
būtinų teikiant moksliškai pagrįstas 
rekomendacijas II NVI bendrajai įmonei.

Or. en

Pakeitimas 210
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pataria dėl mokslo prioritetų, kuriuos 
reikia įtraukti į strateginę mokslinių 
tyrimų darbotvarkę, atsižvelgiant, kai 
tinka, į programos „Horizontas 
2020“mokslinės grupės sveikatos 
klausimais prognozės tikslais atliekamų 
peržiūrų rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 211
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto -a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) pataria dėl strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės prioritetų;

Or. en
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Pakeitimas 212
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) iki 2017 m. gruodžio 31 d. parengti 
rekomendacijas Europos Komisijai dėl 
tarpinio II NVI bendrosios įmonės 
vertinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Mokslinis komitetas privalo dalyvauti tarpiniame II NVI vertinime.

Pakeitimas 213
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) rengia metinę ataskaitą ir viešai ją 
skelbia.

Or. en

Pakeitimas 214
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į mokslinio komiteto patarimus 
deramai atsižvelgiama.
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Or. en

Pakeitimas 215
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip kartą per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Posėdžių 
darbotvarkių projektai, galutinės 
darbotvarkės ir protokolai skelbiami 
NGBI interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip kartą per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 6 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Mokslinis komitetas reguliariai gauna 
informaciją, ypač susijusią su dalyvavimu 
II NVI bendrosios įmonės 
finansuojamuose netiesioginiuose 
veiksmuose, apie kiekvieno kvietimo teikti 
pasiūlymus ir projekto įgyvendinimo 
rezultatus, sąveiką su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis, II 
NVI bendrosios įmonės biudžeto vykdymą 
ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir 
panaudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Kad mokslinis komitetas galėtų atlikti savo, kaip II NVI bendrosios įmonės patariamojo 
organo, vaidmenį, jis turėtų gauti tinkamą informaciją visais reikšmingais klausimais.

Pakeitimas 218
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II NVI valstybių atstovų grupę sudaro 
po vieną kiekvienos valstybės narės ir 
kiekvienos bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies 
atstovą. Ji renka pirmininką iš savo narių.

1. NGBI valstybių narių atstovų grupę 
sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės 
ir kiekvienos bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies 
atstovą. Ji renka pirmininką iš savo narių, 
kuris turi vietą valdyboje kaip atstovas.

Or. en

Pakeitimas 219
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent kartą per metus. Posėdžius sušaukia 
jos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja 
valdybos pirmininkas ir vykdomasis 
direktorius arba jų atstovai.

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Posėdžiuose 
dalyvauja valdybos pirmininkas ir 
vykdomasis direktorius arba jų atstovai. 
Posėdžių darbotvarkių projektai, galutinės 
darbotvarkės ir protokolai skelbiami 
NGBI interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent kartą per metus. Posėdžius sušaukia 
jos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja 
valdybos pirmininkas ir vykdomasis 
direktorius arba jų atstovai.

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Posėdžiuose 
dalyvauja valdybos pirmininkas ir 
vykdomasis direktorius arba jų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 221
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybių atstovų grupės pirmininkas gali 
į jos posėdžius pakviesti kitus asmenis, 
ypač Sąjungos regionų valdžios institucijų 

Valstybių atstovų grupės pirmininkas gali į
jos posėdžius pakviesti kitus asmenis, ypač 
Sąjungos regionų valdžios institucijų 
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atstovus ir MVĮ asociacijų atstovus, 
dalyvauti stebėtojų teisėmis.

atstovus ir MVĮ asociacijų atstovus, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
pacientų organizacijų atstovus, dalyvauti 
stebėtojų teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 222
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąsajų su bendrąja programa
„Horizontas 2020“;

c) atitikties bendrajai programai
„Horizontas2020“;

Or. en

Pakeitimas 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybių atstovų grupė reguliariai 
gauna informaciją, ypač susijusią su 
dalyvavimu II NVI bendrosios įmonės 
finansuojamuose netiesioginiuose 
veiksmuose, apie kiekvieno kvietimo teikti 
pasiūlymus ir projekto įgyvendinimo 
rezultatus, sąveiką su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis, II 
NVI bendrosios įmonės biudžeto vykdymą 
ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir 
panaudojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Kad valstybių atstovų grupė galėtų atlikti savo, kaip II NVI bendrosios įmonės patariamojo 
organo, vaidmenį, ji turėtų gauti tinkamą informaciją visais reikšmingais klausimais.

Pakeitimas 224
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Suinteresuotųjų šalių forumas 12. Suinteresuotųjų šalių komitetas

Or. en

Pakeitimas 225
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Suinteresuotųjų šalių forume gali 
dalyvauti visi viešieji ir privatieji 
suinteresuotieji subjektai, taip pat valstybių 
narių, asocijuotųjų šalių ir kitų šalių
tarptautinės interesų grupės.

1. Suinteresuotųjų šalių komitete gali 
dalyvauti visi viešieji ir privatieji 
suinteresuotieji subjektai, taip pat valstybių 
narių ir asocijuotųjų šalių tarptautinės 
interesų grupės. Į komitetą įeina pacientų 
organizacijų, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų organizacijų ir kitų 
pilietinės visuomenės organizacijų 
atstovai. Jis renka du valdybos atstovus iš 
savo narių.

Or. en

Pakeitimas 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suinteresuotų šalių forumas 
informuojamas apie II NVI bendrosios 
įmonės veiklą ir jo prašoma pateikti 
pastabas.

2. Suinteresuotų šalių forumas reguliariai 
informuojamas apie II NVI bendrosios 
įmonės veiklą, ypač apie dalyvavimą II 
NVI bendrosios įmonės finansuojamuose 
netiesioginiuose veiksmuose, kiekvieno 
kvietimo teikti pasiūlymus ir projekto 
įgyvendinimo rezultatus, sąveiką su 
kitomis atitinkamomis Sąjungos 
programomis, II NVI bendrosios įmonės 
biudžeto vykdymą ir mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidą ir panaudojimą, ir jo 
prašoma pateikti pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Kad suinteresuotųjų šalių forumas galėtų atlikti savo, kaip II NVI bendrosios įmonės 
patariamojo organo, vaidmenį, jis turėtų gauti tinkamą informaciją visais reikšmingais 
klausimais.

Pakeitimas 227
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suinteresuotų šalių forumas
informuojamas apie II NVI bendrosios 
įmonės veiklą ir jo prašoma pateikti 
pastabas.

2. Suinteresuotų šalių komitetas
informuojamas apie NGBI bendrosios 
įmonės veiklą ir jo prašoma pateikti 
pastabas, be kita ko, dėl strateginės 
mokslinių tyrimų darbotvarkės prioritetų.

Or. en
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Pakeitimas 228
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 12 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Suinteresuotųjų šalių forumo posėdžius 
sušaukia vykdomasis direktorius.

3. Suinteresuotųjų šalių komiteto posėdžiai
šaukiami bent kartą per metus.

Or. en

Pakeitimas 229
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitų nei Sąjunga narių ir asocijuotųjų 
partnerių ar juos sudarančių subjektų arba 
su jais susijusių subjektų nepiniginiais 
įnašais, sudarytais iš sąnaudų, jiems 
susidariusių įgyvendinant netiesioginius 
veiksmus ir susijusių su 7 punkto 2 dalies q 
eilutėje nurodytomis patariamosiomis 
grupėmis (jei tai numatyta metiniame 
darbo plane), atėmus II NVI bendrosios 
įmonės įnašą ir visą kitą Sąjungos skirtą 
įnašą toms išlaidoms padengti;

b) kitų nei Sąjunga narių ar Sąjungoje arba 
programos „Horizontas 
2020“ asocijuotosiose šalyse įsisteigusių 
juos sudarančių subjektų ar su jais susijusių 
subjektų nepiniginiais įnašais, sudarytais iš 
sąnaudų, jiems susidariusių įgyvendinant 
netiesioginius veiksmus ir susijusių su 7 
punkto 2 dalies q eilutėje nurodytomis 
patariamosiomis grupėmis (jei tai numatyta 
metiniame darbo plane), atėmus II NVI 
bendrosios įmonės įnašą ir visą kitą 
Sąjungos skirtą įnašą toms išlaidoms 
padengti;

Or. en

Pakeitimas 230
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitų nei Sąjunga narių ir asocijuotųjų 
partnerių ar juos sudarančių subjektų arba 
su jais susijusių subjektų finansiniais 
įnašais, kurie gali būti skirti papildomai 
prie b dalyje nurodytų įnašų arba vietoj jų.

c) kitų nei Sąjunga narių arba juos 
sudarančių subjektų finansiniais įnašais, 
kurie gali būti skirti papildomai prie b 
eilutėje nurodytų įnašų arba vietoj jų.

Or. en

Pakeitimas 231
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) narių ir asocijuotųjų partnerių
finansiniai įnašai, skirti padengti veiklos 
išlaidoms;

b) narių finansiniai įnašai, skirti padengti 
veiklos išlaidoms;

Or. en

Pakeitimas 232
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II NVI bendrosios įmonės finansiniai 
įsipareigojimai neviršija finansinių išteklių, 
kuriuos jos biudžetui paskyrė ar 
įsipareigojo paskirti nariai ir asocijuotieji 
partneriai, sumos.

NGBI bendrosios įmonės finansiniai 
įsipareigojimai neviršija finansinių išteklių, 
kuriuos jos biudžetui paskyrė ar 
įsipareigojo paskirti nariai, sumos.

Or. en
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Pakeitimas 233
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kuris nors II NVI bendrosios 
įmonės narys nevykdo savo įsipareigojimų 
dėl sutarto finansinio įnašo, vykdomasis 
direktorius tai pažymi raštu ir nustato 
pagrįstą laikotarpį, per kurį 
įsipareigojimai turi būti įvykdyti. Jeigu 
per nustatytą laikotarpį įsipareigojimai 
nėra įvykdomi, vykdomasis direktorius 
sušaukia valdybos posėdį, kuriame 
sprendžiama, ar įsipareigojimų 
nevykdančio nario narystė turėtų būti 
panaikinta, ar reikėtų imtis kokių nors 
kitų priemonių, kol jis įvykdys 
įsipareigojimus. Valdyba gali sustabdyti 
įsipareigojimų nesilaikančio nario 
balsavimo teisę pirmiausia jį išklausiusi ir 
pasiūliusi mokėjimo tvarką.

Or. fr

Pakeitimas 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 KEV bendrosios įmonės sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 235
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 2 KEV bendrosios įmonės sąskaitų 
Audito Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II NVI bendroji įmonė teikia metinę 
ataskaitą Komisijai pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį.

3. II NVI bendroji įmonė teikia metinę 
ataskaitą Komisijai ir biudžeto valdymo 
institucijoms.

Per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių 
metų pabaigos vykdomasis direktorius 
pateikia praeitų metų metines finansines 
ataskaitas ir balansą Audito Rūmams. 
Audito Rūmai gali atlikti patikrinimus, 
įskaitant patikrą vietoje.

Or. en

Pakeitimas 237
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 KEV bendrosios įmonės sąskaitas 
tikrina nepriklausoma audito įstaiga, kaip 

4. II NVI bendrosios įmonės sąskaitas 
tikrina Audito Rūmai taikydami biudžeto 
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numatyta Reglamento (ES, Euratomas)
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Savo 
darbe Audito Rūmai atsižvelgia į 
nepriklausomo audito įstaigos, įgaliotos 
pateikti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 
966/2012 60 straipsnio 5 dalyje numatytą 
nuomonę, darbą;

Or. fr

Pakeitimas 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 KEV bendrosios įmonės sąskaitas 
tikrina nepriklausoma audito įstaiga, kaip 
numatyta Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

4. II NVI bendrosios įmonės sąskaitas 
tikrina Audito Rūmai, kaip numatyta 
Sutarties 287 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Audito Rūmai parengia specialiąją 
metinę ataskaitą dėl II NVI bendrosios 
įmonės.

Or. en

Pakeitimas 240
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba gali 
priimti savo nariams, asocijuotiesiems 
partneriams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdyboje dirbančių narių atstovų interesų 
konfliktų.

2. NGBI bendrosios įmonės valdyba 
priima savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti valdyboje ir moksliniame 
komitete dirbančių atstovų interesų 
konflikto. Pirmiausia tose taisyklėse 
patikslinama konkreti informacija, 
skelbtina išsamioje profesinės veiklos, 
finansinių interesų ir interesų konflikto 
deklaracijoje.

Or. en

Pakeitimas 241
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba gali 
priimti savo nariams, asocijuotiesiems 
partneriams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdyboje dirbančių narių atstovų interesų 
konfliktų.

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba 
priima savo nariams, asocijuotiesiems 
partneriams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdyboje dirbančių narių atstovų interesų 
konflikto.

Or. en

Pakeitimas 242
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba gali 
priimti savo nariams, asocijuotiesiems 
partneriams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdyboje dirbančių narių atstovų interesų 
konfliktų. 

2. II NVI bendrosios įmonės valdyba 
priima savo nariams, asocijuotiesiems 
partneriams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdyboje dirbančių narių atstovų interesų 
konflikto.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti priimtos savo nariams, asocijuotiesiems partneriams, organams ir darbuotojams 
taikomos interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės. Tai neturėtų būti tik paprasta 
galimybė.

Pakeitimas 243
Michèle Rivasi
Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 21 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje 
apibrėžtam laikotarpiui II NVI bendroji 
įmonė likviduojama.

1. Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje 
apibrėžtam laikotarpiui arba jeigu atlikus 
vertinimą įrodoma, kad įmonės tikslai 
nėra įgyvendinti, NGBI bendroji įmonė 
likviduojama.

Or. en

Pakeitimas 244
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 21 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likviduojamos II NVI bendrosios 
įmonės turtas naudojamas jos 
įsipareigojimams ir su likvidavimu 
susijusioms išlaidoms padengti. Perteklius 
paskirstomas likvidavimo metu esantiems 
nariams proporcingai pagal jų finansinį 
įnašą II NVI bendrajai įmonei. Sąjungai 
paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos 
biudžetą.

4. Likviduojant II NVI bendrąją įmonę, jos 
turtas naudojamas jos įsipareigojimams 
įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms 
išlaidoms padengti. Perteklius 
paskirstomas likvidavimo metu esantiems 
nariams proporcingai pagal jų finansinį 
įnašą II NVI bendrajai įmonei. Sąjungai 
paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos 
biudžetą specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu yra perteklius logiška jį pervesti bendrajai programai „Horizontas 2020“. 

Pakeitimas 245
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 21 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Galimi mokslinių tyrimų rezultatai 
priskiriami Europos farmacijos pramonės 
ir asociacijų federacijai (EFPIA).

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi EFPIA yra galimų mokslinių rezultatų šaltinis, todėl logiška, kad likvidavus II NVI 
rezultatai priklausytų EFPIA.


