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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios 
įmonės
(COM(2013) 0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0495),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 
pirmąją dalį, pagal kuriuos Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu (C7-
0259/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-
0000/2013),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

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

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

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../2013 (bendroji 
programa „Horizontas 2020“)10 tikslas –
padaryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms šiuo tikslu 
naudojant keletą priemonių, įskaitant
VPSP susitarimų sudarymą pagrindinėse 
srityse, kuriose moksliniai tyrimai ir 
inovacijos gali padėti siekti platesnių 
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VPSP 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;

Sąjungos konkurencingumo tikslų, 
pritraukti privačių investicijų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Šiuose VPSP 
susitarimuose turėtų būti numatyti 
proporcingi visų partnerių įnašai, aptarta 
atskaitomybė už numatytų tikslų 
pasiekimą ir jie turi atitikti strateginius 
Sąjungos tikslus mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityse. 
Tokių VPSP susitarimų valdymas ir 
įgyvendinimas turėtų būti atviras, 
skaidrus, veiksmingas ir efektyvus ir 
suteikti galimybę dalyvauti įvairioms 
suinteresuotosioms šalims, vykdančioms 
veiklą savo konkrečioje srityje. Sąjunga 
galėtų dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
10 OL … [H2020 BP]. 10 2013 m. ... Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatoma Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su principais, dėl kurių susitarta programos 
„Horizontas 2020“ pagrindų reglamente.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. ... Sprendime 
(ES) Nr. …/2013 dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinamas 

(5) kaip numatyta bendrojoje programoje 
„Horizontas 2020“ ir Tarybos sprendime 
(ES) Nr. .../201311, pagal bendrojoje 
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„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;

programoje „Horizontas 2020“ numatytas 
konkrečias sąlygas, visų pirma 
atsižvelgiant į jos 25 straipsnį, ir 
visapusiškai laikantis šioje programoje 
nustatytų bendrųjų principų, ypač lyčių 
lygybės ir atviros prieigos principų, 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms toliau 
gali būti teikiama parama;

__________________ __________________
11 OL … [specialioji programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
programa].

11 2013 m. ... Tarybos sprendimas (ES) 
Nr. .../2013 dėl specialiosios programos, 
kuria įgyvendinama Bendroji programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 
(OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su principais, dėl kurių susitarta programos 
„Horizontas 2020“ pagrindų reglamente.

Pakeitimas 3

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 

(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 šias gyvosios 
gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis, 
kuriose neabejojama šios priemonės 
pridėtine verte. Sritys būtų aktualios 
visuomenės sveikatai, kaip nustatyta 
Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje 
dėl prioritetinių vaistų Europai ir pasauliui, 
kuri šiuo metu atnaujinama (2013 m. 
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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;

laukiama pasirodant naujos versijos), ir 
derėtų su kitomis pasaulinėmis 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, PSO 
konsultacinė ekspertų darbo grupė 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
finansavimo ir koordinavimo klausimais 
(angl. CEWG). Iniciatyva turėtų būti 
nuosekliai siekiama įtraukti įvairesnių 
partnerių, įskaitant mažąsias ir vidutines 
įmones ir vidutinės kapitalizacijos įmones, 
iš skirtingų sektorių, pavyzdžiui, 
biomedicininio vizualizavimo, medicininės 
informacijos technologijų, diagnostikos ir 
(arba) gyvūnų sveikatos pramonės, o 
įtraukties lygis turėtų būti vienas iš 
rodiklių, kuriuo remiantis būtų galima 
atlikti NVI bendrosios įmonės veiklos 
sėkmingumo ex post vertinimą. Platesnis 
dalyvių ratas, įskaitant rezultatyvų 
mokslinių tyrimų organizacijų, pilietinės 
visuomenės ir nepriklausomų pacientų 
organizacijų dalyvavimą, padėtų spartinti 
naujų, didelį poveikį visuomenės sveikatai 
darančių ligos prevencijos, diagnostikos ir 
gydymo modelių ir technologijų plėtrą;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas tarpinis vertinimas padeda didinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą NVI. Be to, 
pradėjus dirbti Pasaulio sveikatos asamblėjoje (PSA), vykusioje 2013 m. gegužės mėn., 
sudarytai PSO konsultacinei ekspertų darbo grupei, teikiančiai ataskaitas apie mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, PSO valstybės narės priėmė rezoliuciją, kurioje numatytas 
greito mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros parodomųjų projektų nustatymo procesas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tęsiant šią iniciatyvą reikėtų atsižvelgti 
į patirtį, įgytą veikiant NVI bendrajai 
įmonei, įskaitant tarpinio vertinimo 
rezultatus ir suinteresuotųjų šalių 

(9) tęsiant šią iniciatyvą reikėtų atsižvelgti 
į jos tarpinio vertinimo rezultatus ir 
suinteresuotųjų šalių rekomendacijas, visų 
pirma susijusias su Naujoviškų vaistų 



PR\1009315LT.doc 9/39 PE523.015v01-00

LT

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 taisyklių 209 
straipsnio15;

iniciatyvos intelektinės nuosavybės 
politika, ir užtikrinti, kad būtų nustatytos 
aiškesnės valdymo taisyklės; tęsiant šią 
iniciatyvą taip pat reikėtų atsižvelgti į
patirtį, įgytą veikiant NVI bendrajai 
įmonei; 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 Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/201215 209 straipsnio;

__________________ __________________
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.

15 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 15 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, 
p. 1).

Or. en

Pagrindimas

II NVI turėtų būti parengta atsižvelgiant į išmoktas pamokas ir ji turėtų padėti spręsti 
įvertinimuose ir kasdieninėje veikloje nustatytus trūkumus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dalyvavimas netiesioginiuose 
veiksmuose, kuriuos finansuoja II 
NVI bendroji įmonė, turėtų atitikti 2013 m. 

(14) dalyvavimas netiesioginiuose 
veiksmuose, kuriuos finansuoja II NVI 
bendroji įmonė, turėtų atitikti Europos 
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... 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;

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. .../201316. II NVI bendroji įmonė 
užtikrins, kad dalyviai saugotų, naudotų ir 
skleistų šiuos rezultatus taip, kad 
užtikrintų plačią mokslinių tyrimų 
duomenų sklaidą ir naudojimą ir 
galutinio produkto įperkamumą;

__________________ __________________
16 OL … [H2020 DT]. 16 2013 m. ... Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1906/2006 (OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu dalytis pagal II NVI įgyvendintų projektų duomenimis, kad būtų sustiprintas 
bendradarbiavimas ir sudėtiniai procesai ir padidintas mokslinių žinių kiekis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) nedarant poveikio šio reglamento 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytai tarpinio 
vertinimo procedūrai ir laikantis 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
32 straipsnio, turėtų būti atliekamas 
išsamus jungtinių technologijų iniciatyvų, 
kaip konkrečių finansavimo priemonių, 
tarpinis vertinimas, kuriame visų pirma 
turėtų būti pateikiama jų atvirumo, 
skaidrumo, veiksmingumo ir efektyvumo 
analizė;

Or. en
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Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su programos „Horizontas 2020“ pagrindų 
reglamento 32 straipsniu.

Pakeitimas 7

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

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad II NVI bendrosios įmonės sąskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai, o 
biudžeto valdymo institucija turėtų galimybę tiesiogiai susipažinti su NVI veikla.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) II NVI bendroji įmonė turėtų veikti 
skaidriai, savo atitinkamoms įstaigoms 
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teikti visą turimą informaciją ir 
atitinkamai informuoti apie savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) siekiant užtikrinti į uždavinius 
orientuotą požiūrį, atsižvelgiant į 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
konkretų prioritetinį visuomenės uždavinį 
„Sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė“, reikia numatyti koordinuotą su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusios veiklos strateginį planavimą. 
Sveikatos mokslinė kolegija, padėdama 
nustatyti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
prioritetus, turėtų padėti išvengti 
susiskaidymo ir užtikrinti, kad pagal šį 
visuomenės uždavinį numatytos skirtingos 
finansavimo priemonės, įskaitant II NVI, 
padėtų koordinuotai gerinti visuomenės 
ilgalaikę sveikatą ir gerovę;

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su programos „Horizontas 2020“ pagrindų 
reglamento 12 straipsniu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) remti Naujoviškų vaistų jungtinės 
technologijų iniciatyvos tikslus, kaip 
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nustatyta bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir 
inovacijų prioritetuose, ypač:

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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. en

Kaip šiuo metu yra Alzheimerio ligos atveju, pagal NVI turėtų būti finansuojami ne visi, o tik 
naujoviški klinikiniai tyrimai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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, su 
skurdu susijusios ir negydomos ligos ir 
susijusios su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms apskritai);

Or. en

Pagrindimas

Terapijos yra tik platesnių su sveikata susijusių inovacijų sudedamoji dalis, kuriai priklauso 
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vakcinos, diagnostikos būdai ir vaistai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) tobulinti dabartinius vaistų kūrimo 
procesus remiant plėtrą priemonių, 
standartų ir modelių, kuriais būtų 
vertinamas reguliuojamųjų sveikatos 
produktų veiksmingumas, sauga ir kokybė.

vi) tobulinti dabartinius vaistų kūrimo 
procesus remiant plėtrą priemonių, 
standartų ir modelių, kuriais būtų 
vertinamas reguliuojamųjų sveikatos 
produktų veiksmingumas, efektyvumas,
sauga, terapinė nauda ir kokybė.

Or. en

Pagrindimas

Literatūros analizė rodo, kad trūksta naujų pridėtinę terapinę vertę turinčių vaistų.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) visuotinai dalijantis pagal II NVI 
įgyvendintų projektų duomenimis, 
palengvinti perėjimą prie atviros 
naujoviškos sistemos, stiprinti 
bendradarbiavimą ir sudėtinius procesus, 
kad būtų padidintas mokslinių žinių 
kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Todėl labai svarbu dalytis pagal II NVI įgyvendintų projektų duomenimis, kad būtų 
sustiprintas bendradarbiavimas ir sudėtiniai procesai ir padidintas mokslinių žinių kiekis. 
Dalijantis duomenimis taip pat galima padidinti mokslinių tyrimų skaidrumą ir atskaitomybę 
už juos ir, leidžiant kitiems tyrėjams pakartoti arba atlikti išsamesnes analizes, pagrįsti jų 
patikimumą.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ) dalyvauti jos veikloje, 
vadovaujantis bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su programos „Horizontas 2020“ pagrindų 
reglamento 18 straipsniu.

Pakeitimas 16

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 mln. 
EUR.; jį sudaro:

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja siūlo sumažinti II NVI bendrosios įmonės biudžetą 12,5 % atsižvelgiant į viso 
programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje programoje 
sumažinimą. Taip siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo sveikatos 
mokslinių tyrimų finansavimo ir, kita vertus, NVI finansavimo proporcijai.

Pakeitimas 17

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 mln. EUR, kurie būtų 
pridedami prie EFPIA ar ją sudarančių 
subjektų arba su ja susijusių subjektų 
įnašo;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja siūlo sumažinti II NVI bendrosios įmonės biudžetą 12,5 % atsižvelgiant į viso 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje 
programoje sumažinimą. Taip siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo 
sveikatos mokslinių tyrimų finansavimo ir, kita vertus, NVI finansavimo proporcijai.

Pakeitimas 18

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.

b) iki 197 mln. EUR, kurie būtų pridedami 
prie kitų narių, asocijuotųjų partnerių ar 
juos sudarančių subjektų arba su jais 
susijusių subjektų papildomų įnašų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja siūlo sumažinti II NVI bendrosios įmonės biudžetą 12,5 % atsižvelgiant į viso 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje 
programoje sumažinimą. Taip siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo 
sveikatos mokslinių tyrimų finansavimo ir, kita vertus, NVI finansavimo proporcijai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) specialūs veiklos rodikliai, susiję su II c) specialūs priede nurodyti veiklos 
rodikliai, susiję su II NVI bendrosios 
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NVI bendrosios įmonės veikimu; įmonės veikimu;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Vertinimas Ataskaitų rengimas ir vertinimas

Or. en

Pakeitimas 21

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, kuriame atsižvelgiama į 
Sveikatos mokslinės kolegijos pagal 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
12 straipsnio 2 dalį pateiktus patarimus. 
Šiame įvertinime, inter alia, išsamiai 
palyginami ir įvertinami II NVI tarpiniai 
laimėjimai ir konkretūs rodikliai, nurodyti 
šio reglamento priede pateiktų įstatų 18a 
punkte.
II NVI bendrosios įmonės tarpinis 
vertinimas yra sudedamoji bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ tarpinio 
vertinimo dalis ir jis pridedamas prie 
pastarojo vertinimo. Įvertinimo išvadas ir 
savo pastabas Komisija iki 2018 m. 
birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. en
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Pagrindimas

Sveikatos mokslinė kolegija bus įpareigota užtikrinti visų pagal sveikatos uždavinį numatytų 
prioritetų nuoseklumą ir todėl atliekant įvertinimą su ja turėtų būti konsultuojamasi. Be to, 
šiame pakeitime pateikiami bendrosios programos „Horizontas 2020“ 26 straipsnio 
pakeitimai, kuriuose, siekiant didesnio vidaus nuoseklumo, aiškiai nurodoma, kad jungtinės 
technologijų iniciatyvos yra sudedamoji bendrosios programos „Horizontas 2020“ tarpinio 
vertinimo dalis ir jos turi būti vertinamos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę II NVI 
bendrosios įmonės pasiektos pažangos 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama su 
įgyvendinimu susijusi išsami informacija, 
įskaitant pateiktų paraiškų skaičių, 
finansavimui atrinktų paraiškų skaičių, 
dalyvių, įskaitant MVĮ, rūšį ir šalies 
statistinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 23

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. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu II NVI bendrajai 
įmonei, atitinka Bendrijos įstaigų, 
kurioms taikomas Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnis,
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje neminima biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra; todėl pranešėja mano, kad NVI biudžeto įvykdymo patvirtinimas 
turėtų atitikti Bendrijos įstaigų, kurioms taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnis, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti derėjimą Komisija 
gali nuspręsti atlikti II NVI bendrosios 
įmonės finansavimą gavusių dalyvių 
auditus, nurodytus 1 dalyje.

2. Siekdama užtikrinti derėjimą Komisija 
gali nuspręsti atlikti II NVI bendrosios 
įmonės finansavimą gavusių arba prie šios 
įmonės finansuojamos veiklos prisidėjusių 
dalyvių auditus, nurodytus 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atliekamas visų II NVI mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje dalyvaujančių 
partnerių auditas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija ir Audito Rūmai pagal savo 
įgaliojimus įgaliojami atlikti tokius II NVI 
bendrosios įmonės finansavimą gavusių 
dalyvių auditus.

b) Komisija ir Audito Rūmai pagal savo 
įgaliojimus įgaliojami atlikti tokius II NVI 
bendrosios įmonės finansuojamoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje 
dalyvaujančių dalyvių auditus.

Or. en
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Pakeitimas 26

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (ES) Nr. 1049/2001 jau nustatyta ES institucijų leidimų susipažinti su 
dokumentais išdavimo tvarka.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

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. ... [„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.

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

Pagrindimas

Pranešėja iš esmės pritaria bendro taisyklių rinkinio – dalyvavimo taisyklių – koncepcijai. 
Šios taisyklės būtų taikomos visai pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamai veiklai, 
įskaitant jungtines technologijų iniciatyvas. Atsiradus poreikiui nukrypti nuo bendros 
taisyklės, išimties taikymo sritis turėtų būti kuo labiau apribojama, be to, turėtų būti 
užtikrinama, kad taikant tokią išimtį nebūtų trukdoma dalyvauti bet kuriam subjektui, kuris 
gali padėti siekti II NVI tikslų.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Visi pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2008 nepanaudoti asignavimai 
perduodami II NVI bendrajai įmonei.

5. Tik būtini asignavimai, kurių reikia 
administracinėms išlaidoms, 
atsirandančioms NVI bendrajai įmonei (I 
NVI) paskelbus kvietimus teikti 
pasiūlymus, padengti perkeliami iš 
nepanaudotų asignavimų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2008.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokios I NVI nepanaudotos biudžeto lėšos, išskyrus būtinąsias administracines išlaidas, 
kurių reikia I NVI, turėtų būti naudojamos Septintosios bendrosios programos (7BP) 
projektams finansuoti, pvz., finansuoti rezervinio sąrašo projektus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Sudarius sąlygas derinti programos „Horizontas 2020“ finansavimą su kitais viešais 
finansavimo šaltiniais, tikimasi, kad jungtinės technologijų iniciatyvos padės pritraukti 
daugiau privačių investicijų ir jos turės didesnį poveikį atitinkamai ekonominei veiklai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 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) pagal bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ 12 straipsnio 2 dalį 
konsultuojantis su „Horizontas 2020“ 
Sveikatos moksline kolegija nuolat 
peržiūrėti II NVI bendrosios įmonės 
strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę ir 
atlikti reikalingus pakeitimus, atsižvelgiant 
į jos įgyvendinimo metu pasiektus mokslo 
laimėjimus;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Sveikatos mokslinė kolegija bus įpareigota užtikrinti visų pagal sveikatos uždavinį 
numatytų prioritetų nuoseklumą, pranešėja mano, kad kolegijos įnašas į II NVI bendrosios 
įmonės strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę bus naudingas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 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 

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad dalyvaujant įvairioms suinteresuotosioms šalims II NVI bendroji įmonė 
galės pasiekti geresnius ir tvaresnius rezultatus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) apibrėžti ir įgyvendinti II NVI 
bendrosios įmonės metinį darbo planą, visų 
pirmą kvietimais teikti pasiūlymus;

f) apibrėžti ir įgyvendinti II NVI 
bendrosios įmonės metinį darbo planą, visų 
pirma atvirais ir konkurencingais 
kvietimais teikti pasiūlymus;

Or. en

Pagrindimas

Visi NVI bendrosios įmonės skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus turi būti atviri ir 
konkurencingi. Finansuotini pasiūlymai turi būti atrenkami remiantis pagrindiniais mokslinės 
kompetencijos kriterijais.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) inicijuoti kvietimus teikti pasiūlymus ir 
visas kitas finansavimui reikalingas 
procedūras, vertinti pasiūlymus, skirti 
finansavimą projektams pagal galiojančias 
taisykles neviršijant turimų išteklių;

g) inicijuoti atvirus ir konkurencingus 
kvietimus teikti pasiūlymus ir visas kitas 
finansavimui reikalingas procedūras, 
vertinti pasiūlymus, skirti finansavimą 
projektams pagal galiojančias taisykles 
neviršijant turimų išteklių;

Or. en

Pagrindimas

Visi NVI bendrosios įmonės skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus turi būti atviri ir 
konkurencingi. Finansuotini pasiūlymai turi būti atrenkami remiantis pagrindiniais mokslinės 
kompetencijos kriterijais.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų investicijų srityje, įskaitant jungtines technologijų iniciatyvas, turi būti užtikrinamas 
maksimalus skaidrumas. Siekiant įvertinti ir pagrįsti II NVI pridėtinę vertę turi būti 
užtikrinamas visų finansuojamų projektų skaidrumas.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies h punktas
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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 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
28 straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies i punktas

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) kasmet rengti bent po vieną susitikimą su 
interesų grupėmis, kad būtų užtikrintas II 
NVI bendrosios įmonės mokslinių tyrimų 
veiklos atvirumas, skaidrumas ir 
atskaitomybė už ją jos suinteresuotųjų 
šalių atžvilgiu. Šiuo tikslu rengiamas 
suinteresuotųjų šalių forumas;

Or. en

Pakeitimas 38

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), 
pagal Šveicarijos įstatymus įregistruota 
nepelno asociacija (registracijos 
Nr. 4749), kurios nuolatinė buveinė 
Briuselyje (Belgija), kai pritars šiems 
įstatams pritarimo raštu.

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 1 punkto antra 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.

Komisijai priklauso 50 % visų 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.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybių atstovų grupės pirmininkas 
dalyvauja valdybos posėdžiuose stebėtojo 
teisėmis.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas 
dalyvauja valdybos posėdžiuose stebėtojo 
teisėmis ir dalyvauja svarstymuose, tačiau 
juose neturi balso teisės.
Mokslinio komiteto pirmininkas turi teisę 
dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose 
vykstančiuose svarstymuose, tačiau jis 
neturi balso teisės.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 punkto septinta pastraipa



PR\1009315LT.doc 27/39 PE523.015v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valdyba priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Valdyba priima ir viešai skelbia savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pasikonsultavus su moksliniu komitetu 
ir valstybių atstovų grupe, tvirtinti metinį 
darbo planą ir atitinkamas išlaidų sąmatas, 
kuriuos pasiūlo vykdomasis direktorius 
glaudžiai bendradarbiaudamas su 
patariamosiomis grupėmis, nurodytomis 7 
punkto 2 dalies q eilutėje;

h) pasikonsultavus su moksliniu komitetu,
valstybių atstovų grupe ir programos 
„Horizontas 2020“ Sveikatos moksline 
kolegija, tvirtinti metinį darbo planą ir 
atitinkamas išlaidų sąmatas, kuriuos 
pasiūlo vykdomasis direktorius glaudžiai 
bendradarbiaudamas su patariamosiomis 
grupėmis, nurodytomis 7 punkto 2 dalies q 
eilutėje;

Or. en

Pakeitimas 43

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 remiantis nepriklausomos ekspertų 
kolegijos pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2013 [programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės] 40 straipsnį pateiktu 
prioritetinių pasiūlymų sąrašu;

Or. en
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Pagrindimas

Šį papunktį siekiama suderinti su dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ taisyklių 37 
straipsniu.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto q papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) kai tinka, greta II NVI bendrosios 
įmonės organų įsteigti patariamąsias 
grupes;

q) kai tinka, greta II NVI bendrosios 
įmonės organų skelbiant atvirus 
konkursus įsteigti patariamąsias grupes;

Or. en

Pagrindimas

Papildomos patariamosios grupės turi būti įsteigiamos ir jų nariai paskiriami užtikrinant 
maksimalų skaidrumą ir taikant objektyvius kriterijus.

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) laiku įgyvendinti NVI bendrosios 
įmonės galutinio įvertinimo, II NVI 
bendrosios įmonės tarpinio vertinimo 
arba bet kurio kito susijusio II NVI 
veiklos vertinimo rekomendacijas ir 
stebėti, kaip jų laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punkto pirma pastraipa
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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, 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. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punkto antra 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. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba nustato konkrečius mokslinio 
komiteto narių atrankos kriterijus ir tvarką 
ir paskiria jo narius. Valdyba atsižvelgia į 
potencialias kandidatūras, kurias pasiūlo 
II NVI valstybių atstovų grupė.

3. Valdyba nustato konkrečius mokslinio 
komiteto narių atrankos kriterijus ir tvarką 
ir paskiria jo narius. Valdyba skiria savo 
narius iš potencialių kandidatūrų, kurias 
pasiūlo II NVI valstybių atstovų grupė.

Or. en
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pataria dėl mokslo prioritetų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti metų darbo planuose;

a) pataria dėl mokslo prioritetų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti metų darbo planuose, 
įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus tekstų 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) konsultuodamasis su programos 
„Horizontas 2020“ Sveikatos moksline 
kolegija, pataria dėl mokslinių prioritetų, 
kuriuos reikia įtraukti į strateginę 
mokslinių tyrimų darbotvarkę;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad reikėtų užtikrinti mokslinį vadovavimą, visų pirma todėl, kad, atrodo, 
mokslinio komiteto narių skaičius, 2010–2011 m. peržiūrėjus NVI strateginę mokslinę 
darbotvarkę, buvo sumažintas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Mokslinis komitetas savo iniciatyva 
gali priimti II NVI bendrajai įmonei 
skirtas rekomendacijas techniniais, 
valdymo ir moksliniais klausimais.
II NVI bendroji įmonė informuoja 
mokslinį komitetą apie tai, kokių veiksmų 
ji ėmėsi įgyvendindama šias 
rekomendacijas, ir nurodo priežastis, dėl 
kurių ji nesiėmė įgyvendinti šių 
rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Mokslinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

7. Mokslinis komitetas priima ir viešai 
skelbia savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto pirma pastraipa
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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 55

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) II NVI bendrosios įmonės programos 
pažangos ir jos tikslų įgyvendinimo;

a) II NVI bendrosios įmonės programos 
pažangos ir jos tikslų įgyvendinimo, 
įskaitant kvietimų teikti pasiūlymų ir 
pasiūlymų bei jų rezultatų įvertinimo 
procesą; tai daroma tokiu pat visapusišku 
ir išsamiu lygmeniu, kuris užtikrinamas 
teikiant patarimus programos komitetui;

Or. en

Pakeitimas 56

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
„Horizontas 2020“;

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metų darbo planų; d) metų darbo planų, įskaitant kvietimų 
teikti pasiūlymus tekstų projektus;

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tikslingumo įtraukti atitinkamą 
mokslinių tyrimų prioritetą, kurį 
įgyvendina II NVI bendroji įmonė, į 
įprastus kvietimus teikti pasiūlymus pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“, 
siekiant užtikrinti naujas sąsajas su 
strateginės svarbos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla;

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su programos „Horizontas 2020“ pagrindų 
reglamento 19 straipsniu.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių atstovų grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

6. Valstybių atstovų grupė priima ir viešai 
skelbia savo darbo tvarkos taisykles.
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Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 18 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18a. Rodikliai
Veiklos rodikliai, kuriais remiantis vertinama pažanga siekiant 2 straipsnyje numatytų 
tikslų:
Mokslo ir technologijos pažanga

Rodiklis Tikslas
BĮ tikslų pasiekimo 
stebėjimas

Konkrečių tikslų pasiekimo 
stebėjimas

Žr. Poveikio vertinimo 
ataskaitos 3.2 skirsnį.

Įsteigtų atviros inovacijos 
tinklų skaičius

3 atviros inovacijos tinklai, 
siejantys skirtingus 
pramonės sektorius, ir 2 
klinikinių tyrimų tinklai

Atvejų, kai strateginė 
darbotvarkė formuojama 
ne bendrojoje įmonėje, 
skaičius

Strateginės darbotvarkės 
formavimas 3 mokslinių 
tyrimų srityse, kurios 
apibrėžtos 3.2 skirsnio 
konkrečiuose tiksluose;

Sudarytų partnerystės 
susitarimų skaičius

Partnerystės susitarimai 16 
mokslinių tyrimų sričių, 
kurios apibrėžtos 3.2 
skirsnio konkrečiuose 
tiksluose

Strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės 
įgyvendinimo 
stebėjimas

Duomenų taškų, 
išanalizuotų ieškant ligos 
molekulinės taksonomijos 
be paklaidos, skaičius

5 mln. duomenų taškų

Suklasifikuotų ligų 
skaičius

4 ligų sritis

Skaičius tyrimų, kurie 
išanalizuoti siekiant 

125 tyrimai
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pasimokyti iš neigiamų 
rezultatų
Kokiu mastu atsižvelgiama 
į sveikatos, demografinių 
pokyčių ir gerovės politikos 
tikslus

Strateginių mokslinių 
tyrimų darbotvarkėje reikia 
atsižvelgti į bendrosios 
programos 
„Horizontas 2020“ dalinio 
bendro požiūrio 1.1.2, 1.2.2 
punktus, į dalį 1.2.3 ir 1.3.1 
punktų

BĮ veiklos stebėjimas
Projektų atranka ir 
lėšų skyrimas

Laikas iki dotacijos 
paskyrimo

270 dienų

Laikas iki išmokėjimo 30 dienų
Tvarkaraščio laikymosi 
lygis

Paskirtas biudžetas ir 
atitinkamai paskelbti 
kvietimai teikit pasiūlymus

MVĮ dalyvavimo lygis ir 
nauda

Nuo pradžios 20 % II NVI 
finansavimo atitenka MVĮ; 
MVĮ gauta nauda stebima 
nuo antrųjų metų: bent 
70 % atsakiusiųjų MVĮ 
teigia, kad joms pravertė 
pramonės ir (arba) 
akademinės bendruomenės 
partnerių techninės žinios; 
80 % MVĮ teigia, kad 
negavusios II NVI paramos 
jos galėjo nepasiekti tikslų.

Mokslinių tyrimų 
programos 
veiksmingumas

Publikacijų skaičius Vidutiniškai 20 publikacijų 
kiekvieniems 10 mln. EUR 
finansavimo

Leidinių, kuriuose 
paskelbtos publikacijos, 
poveikio veiksnys

Vidutinis poveikio veiksnys 
10 % viršija ES vidurkį

Publikacijų poveikis Citavimas 20 % didesnis už 
ES publikacijų vidurkį

Patentų skaičius Vidutiniškai 2 patentai 
kiekvieniems 10 mln. EUR 
finansavimo

MTTP intensyvumas Metinių išlaidų MTTP 
dalies, atsižvelgiant į visas 
EFPA bendrovių išlaidas, 
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metinis kitimas (proc.)

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad su privačių investicijų pritraukimu susijusios nuostatos turėtų būti 
toliau tikslinamos, kad būtų padidintas jų matomumas. Todėl buvo nustatytas naujas MTTP 
intensyvumo rodiklis, kuris taikomas EFPIA bendrovėms, dalyvaujančioms NVI bendrosios 
įmonės veikloje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

II Naujoviškų vaistų iniciatyva (II NVI) yra pagal Septintąją bendrąją programą sukurta 
jungtinė technologijų iniciatyva. Šia iniciatyva bus pratęsta I NVI, tačiau jos taikymo sritis 
bus kitokia: daugiau dėmesio bus skiriama visuomenės sveikatai, o ne ikikonkurenciniams 
biomedicininiams moksliniams tyrimams. Taip bus praplėstas II NVI darbotvarkės turinys ir į 
jį bus įtrauktas visas inovacijų ciklas, įskaitant kitas gamtos mokslų pramonės šakas, ir jis bus 
susijęs ne tik su moksliniais tyrimais, bet ir su naujoviškų vaistų komercializacija.

Kaip nurodoma antrame I NVI tarpiniame vertinime, ši iniciatyva buvo tarsi mokymosi 
procesas, kuris yra būdingas bet kuriai naujai schemai, ir jis tęsiamas dabartiniame pasiūlyme. 
Tačiau vis dar yra tam tikrų aspektų, kurie, pranešėjos manymu, gali būti patobulinti, visų 
pirma:

geresnis derėjimas su programa „Horizontas 2020“;

valdymo struktūra, kuria užtikrinamas didesnis skaidrumas, atskaitomybė ir 
dalyvavimas;

tvirtesnis mokslinis vadovavimas.

Derėjimas su programa „Horizontas 2020“

Europos Parlamentas, derėdamasis dėl programos „Horizontas 2020“ dokumentų rinkinio, 
vadovavosi Septintosios bendrosios programos tarpinio vertinimo ekspertų grupės pateiktomis 
rekomendacijomis ir vėliau parengtos Europos Parlamento audito ataskaitos išvadomis, 
kuriomis buvo raginama sukurti bendrą visos programos taisyklių rinkinį. Be to, visomis 
priemonėmis, kurios padeda kurti aiškią Europos pridėtinę vertę, buvo siekiama užtikrinti 
teminį nuoseklumą. Kadangi dėl jungtinių technologijų iniciatyvų kilo konkrečių problemų, 
Europos Parlamentas dėjo visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad taikant šią priemonę būtų 
tinkamai laikomasi pirmiau nurodytų principų.

Todėl Bendrosios programos reglamento 19 straipsnyje išsamiau aprašomi šios priemonės 
nustatymo ir valdymo kriterijai, o ypatingas dėmesys skiriamas i) įrodytai priemonės 
pridėtinei vertei, ii) aiškių ir išmatuojamų visuomenės ir konkurencijos uždavinių apibrėžčiai, 
iii) subalansuotam privačiojo sektoriaus įnašui per ES biudžetą, iv) dalyvavimo taisyklių 
laikymuisi, v) kitų programos „Horizontas 2020“ dalių papildomumui, vi) visų pridėtinės 
vertės kūrimo grandinėje dalyvaujančių suinteresuotų partnerių įtraukčiai ir vii) atviros, 
skaidrios ir dalyvavimu pagrįstos valdymo sistemos nustatymui. 

Be to, Bendrosios programos reglamento 26 straipsnyje reikalaujama, kad atliekant 
programos „Horizontas 2020“ tarpinį vertinimą būtų išsamiai įvertintos jungtinės technologijų 
iniciatyvos, įskaitant, inter alia, šių iniciatyvų atvirumo, skaidrumo ir veiksmingumo 
vertinimą.

Kitos į dabartinį reglamentą įtrauktos bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento 
nuostatos yra susijusios su:



PE523.015v01-00 38/39 PR\1009315LT.doc

LT

 aktyvesniu MVĮ dalyvavimu (bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
reglamento 18 straipsnis). Šiuo atveju atsižvelgiama į tai, kad pagal NVI 
projekto dalyvių apklausos rezultatus pramonės subjektų ir akademinės 
bendruomenės suinteresuotumas dalytis žiniomis su MVĮ yra labai menkas;

 veiksmų koordinavimu su programos „Horizontas 2020“ Sveikatos moksline 
kolegija (bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento 12 straipsnis);

 aiškiu įsipareigojimu laikytis programos „Horizontas 2020“ bendrųjų principų, 
pavyzdžiui, atviros prieigos ir lyčių pusiausvyros (bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ reglamento 15 ir 15b straipsniai);

 patikinimu, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių sritys automatiškai 
nebus išbraukiamos iš darbo programų, nes jomis siekiama ne tiek pakeisti 
įprastus tarptautinius bendradarbiavimo projektus, kiek juos papildyti 
(bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento 19 straipsnis);

 apleistų ir su skurdu susijusių produktų vystymu (bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ reglamento priedas, sveikatos uždavinys).

Biudžetas

Nepaisydama nuolatinės Europos Parlamento rekomendacijos programai „Horizontas 2020“ 
skirti 100 mlrd. EUR, Taryba nusprendė Komisijos siūlomą sumą sumažinti 12,5 %. Šis 
sprendimas, atsižvelgiant į tai, kad T. Riera Madurell pranešime dėl bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ nurodoma, kad programa turėtų būti toliau iš esmės orientuota į 
tarptautinius, vidutinio dydžio ikikonkurencinius bendradarbiavimo MTTP srityje projektus, 
paskatino pranešėją sumažinti II NVI bendrosios įmonės biudžetą lygiai tokiu pat procentiniu 
dydžiu, kuriuo daugiametėje finansinėje programoje buvo sumažintas visas programos 
„Horizontas 2020“ finansinis paketas.

Pranešėja taip pat siūlo apriboti galimybę nepanaudotus I NVI bendrosios įmonės 
asignavimus perduoti II NVI bendrajai įmonei ir nustatyti, kad gali būti perduodami tik su 
administracinėmis išlaidomis, atsirandančiomis administruojant įgyvendinamus I NVI 
projektus, susiję asignavimai. Likusi nepanaudoto biudžeto dalis turėtų būti skiriama 
Septintosios bendrosios programos įprastiems kvietimams teikti pasiūlymus (pvz., finansuoti 
geriausius rezerviniame sąraše esančius projektus).

Investicijų pritraukimo klausimu pranešėja mano, kad su pramonės subjektų įnašais natūra 
susijusios nuostatos turėtų būti toliau tikslinamos, kad būtų padidintas jų matomumas. Todėl 
buvo nustatytas MTTP intensyvumo rodiklis ir atkreiptas dėmesys į pareigą atlikti įnašų 
natūra ex post auditą. 

Intelektinės nuosavybės teisių politika

Kaip matyti iš „viešųjų konsultacijų dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių, kurios 
pagal programą „Horizontas 2020“ įgyvendinamos gamtos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje“, rezultatų ir abiejų NVI bendrosios įmonės tarpinių vertinimų, suinteresuotosios šalys 
yra sunerimusios dėl NVI bendrosios įmonės intelektinės nuosavybės teisių politikos. Jau 
minėta, kad Europos Parlamentas atkakliai pasisakė už besąlygišką dalyvavimo taisyklių 
laikymąsi, todėl primygtinai ragina NVI bendrosios įmonės narius laikytis požiūrio, kuris:



PR\1009315LT.doc 39/39 PE523.015v01-00

LT

 nesudarytų kliūčių, kurios galėtų atgrasyti pažangias MVĮ, universitetus ir 
mokslinių tyrimų organizacijas, taip pat NVI veikloje dalyvaujančias pacientų 
organizacijas; 

 padėtų užtikrinti sąžiningą teisių paskirstymą;
 iš pat pradžių padėtų užtikrinti teisinį tikrumą.

Jeigu priimant deleguotąjį aktą reikėtų nukrypti nuo dalyvavimo taisyklių, Parlamentas 
atidžiai stebės, kad toks nukrypimas atitiktų aukščiau nurodytus principus ir dėl jo dalyviai 
nesijaustų diskriminuojami.

Tvirtesnis mokslinis vadovavimas

Per minėtas viešąsias konsultacijas suinteresuotosios šalys taip pat kritikavo tai, kad 
mokslininkų bendruomenė negalėjo daryti didesnės įtakos apibrėžiant strategines mokslinių 
tyrimų darbotvarkes. 

Taip pat būtina užtikrinti, kad mokslinių tyrimų temos atitiktų tikrąjį visuomenės interesą ir 
nebūtų suprantamos kaip priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos rinkos iškraipymams. Todėl 
pranešėjos manymu, labai svarbu, kad mokslinis komitetas būtų ne tik pagrindine NVI 
bendrosios įmonės dalimi, bet ir atliktų svarbesnį vaidmenį ir aktyviai dalyvautų apibrėžiant 
mokslinius prioritetus, kurie turi būti įtraukti į strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę.

Kita vertus, įgyvendinant sveikatos uždavinį ir šiam tikslui pasitelkiant programos 
„Horizontas 2020“ Sveikatos mokslinę kolegiją, turėtų būti užtikrinamas didesnis 
nuoseklumas ir aukštesnio lygio strateginis planavimas.

Skaidresnis ir atskaitomybe pagrįstas valdymas

Paskutinis pakeitimų rinkinys pateiktas siekiant padidinti NVI bendrosios įmonės valdymo 
struktūros ir sprendimų priėmimo procesų skaidrumą ir atskaitomybę. Taip siekiama padidinti 
bendrosios įmonės veiklos teisinį pagrįstumą ir užtikrinti, kad visoms įstaigoms būtų suteiktos 
būtinos priemonės savo įsipareigojimams vykdyti ypač opiame sektoriuje, kuriame NVI 
veiklos varomoji jėga turi būti su viešuoju interesu susiję poreikiai.


