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Pozměňovací návrh 1
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli společného 
podniku pro provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010

1. uděluje výkonnému řediteli společného 
podniku pro provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli společného 
podniku pro provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010

1. uděluje výkonnému řediteli společného 
podniku pro provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku na rozpočtový rok 
2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů společného podniku pro 1. schvaluje uzavření účtů společného 
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provádění společné technologické 
iniciativy pro inovativní léčiva za 
rozpočtový rok 2010,

podniku pro provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů společného podniku pro 
provádění společné technologické 
iniciativy pro inovativní léčiva za 
rozpočtový rok 2010,

1. schvaluje uzavření účtů společného 
podniku pro provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společný podnik 
pro provádění společné technologické 
iniciativy pro inovativní léčiva byl založen 
v únoru 2007 na období 10 let s cílem 
výrazně zlepšit účelnost a účinnost procesu 
vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na 
to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo 
účinnější a bezpečnější inovativní léčiva,

A. vzhledem k tomu, že společný podnik 
pro provádění společné technologické 
iniciativy pro inovativní léčiva byl založen 
v prosinci 2007 na období 10 let s cílem 
výrazně zlepšit účelnost a účinnost procesu 
vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na 
to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo 
účinnější a bezpečnější inovativní léčiva,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že konečný rozpočet na rok 
2010 činil 107 150 584 EUR u prostředků 
na závazky a 29 000 000 EUR u prostředků 
na platby; bere na vědomí, že míra čerpání 
disponibilních prostředků na závazky činila 
pouze 6 % a míra čerpání disponibilních 
prostředků na platby 35 %;

3. konstatuje, že konečný rozpočet na rok 
2010 činil 107 150 584 EUR u prostředků 
na závazky a 29 009 840 EUR u prostředků 
na platby; bere na vědomí, že míra čerpání 
disponibilních prostředků na závazky činila 
pouze 6 % a míra čerpání disponibilních 
prostředků na platby 35 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že konečný rozpočet na rok 
2010 činil 107 150 584 EUR u prostředků 
na závazky a 29 000 000 EUR u prostředků 
na platby; bere na vědomí, že míra čerpání 
disponibilních prostředků na závazky činila 
pouze 6 % a míra čerpání disponibilních 
prostředků na platby 35 %;

3. konstatuje, že konečný rozpočet na rok 
2010 činil 107 150 584 EUR u prostředků 
na závazky a 29 000 000 EUR u prostředků 
na platby; konstatuje, že míra čerpání 
disponibilních prostředků na závazky činila 
pouze 6 % a míra čerpání disponibilních 
prostředků na platby 35 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má obavy ohledně nízkého plnění 
rozpočtu a souvisejících činností 

4. bere na vědomí nízké plnění rozpočtu a 
souvisejících činností společného podniku;
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společného podniku; zdůrazňuje, že 
hotovostní zůstatek na konci roku činil 70 
731 612,03 EUR, což představuje 65 % 
disponibilních prostředků na platby v roce 
2010;

zdůrazňuje, že hotovostní zůstatek na konci 
roku činil 70 731 612,03 EUR, což 
představuje 65 % disponibilních prostředků 
na platby v roce 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je znepokojen skutečností, že 
neschopnost dosáhnout shody a zpoždění 
ve stanovení vědeckých priorit a témat 
zpochybňují důvody a nezbytnost zřízení 
společného podniku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. žádá proto společný podnik, aby 
orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
sdělil, jaká opatření přijal a jaký je časový 
rámec pro jejich plnění s cílem zabývat se 
doporučeními vyplývajícími 
z prozatímního přezkumu, a aby jej 
informoval pravidelně o dosažených 
výsledcích;

29. vyzývá společný podnik, aby orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria sdělil, 
jaká opatření přijal a jaký je časový rámec 
pro jejich plnění s cílem zabývat se 
doporučeními vyplývajícími 
z prozatímního přezkumu, a aby jej 
informoval pravidelně o dosažených 
výsledcích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 
představoval celkový příspěvek Unie do 
rozpočtu společných podniků částku 
262 500 000 EUR;

34. konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 
představoval celkový příspěvek Unie do 
rozpočtu společných podniků částku 
505 000 000 EUR;

Or. en


