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Τροπολογία 1
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της 
κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης για την 
υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της 
κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή της κοινής επιχείρησης για την 
υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της 
κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό 
έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση 
της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για 
τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό 
έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της 
κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό 
έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση 
της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για 
τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό 
έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 
επιχείρηση για τα καινοτόμα φάρμακα 
συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 για 
περίοδο δέκα ετών, με σκοπό να βελτιώσει 
σημαντικά την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
ανάπτυξης φαρμάκων, ώστε 
μακροπρόθεσμα ο φαρμακευτικός κλάδος 
να παράγει πιο αποτελεσματικά και 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 
επιχείρηση για τα καινοτόμα φάρμακα 
συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για 
περίοδο δέκα ετών, με σκοπό να βελτιώσει 
σημαντικά την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
ανάπτυξης φαρμάκων, ώστε 
μακροπρόθεσμα ο φαρμακευτικός κλάδος 
να παράγει πιο αποτελεσματικά και 



AM\893451EL.doc 5/7 PE483.673v01-00

EL

ασφαλή καινοτόμα φάρμακα, ασφαλή καινοτόμα φάρμακα,

Or. en

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι ο τελικός 
προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης 
για το 2010 συμπεριλάμβανε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 
107.150.584 ευρώ και πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 29.000.000 ευρώ· 
αναγνωρίζει, με ανησυχία, ότι τα ποσοστά 
εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών ήταν μόλις 6 % και 35 % 
αντιστοίχως·

3. επισημαίνει ότι ο τελικός 
προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης 
για το 2010 συμπεριλάμβανε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 
107.150.584 ευρώ και πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 29.009.840 ευρώ· 
αναγνωρίζει, με ανησυχία, ότι τα ποσοστά 
εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών ήταν μόλις 6 % και 35 % 
αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι ο τελικός 
προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης 
για το 2010 συμπεριλάμβανε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 
107.150.584 ευρώ και πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 29.000.000 ευρώ· 
αναγνωρίζει, με ανησυχία, ότι τα ποσοστά 
εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών ήταν μόλις 6 % και 35 % 

3. επισημαίνει ότι ο τελικός 
προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης 
για το 2010 συμπεριλάμβανε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 
107.150.584 ευρώ και πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 29.000.000 ευρώ· 
επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών ήταν μόλις 6 % 
και 35 % αντιστοίχως·
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αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού αλλά και των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης· υπογραμμίζει ότι το ταμειακό 
υπόλοιπο στο τέλος του έτους ανήλθε σε 
70.731.612,03, που αντιπροσωπεύει το 
65% των διαθέσιμων πιστώσεων 
πληρωμών του 2010·

4. επισημαίνει το χαμηλό ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού αλλά και 
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων της 
κοινής επιχείρησης· υπογραμμίζει ότι το 
ταμειακό υπόλοιπο στο τέλος του έτους 
ανήλθε σε 70.731.612,03, που 
αντιπροσωπεύει το 65% των διαθέσιμων 
πιστώσεων πληρωμών του 2010·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διαφωνίες και οι 
καθυστερήσεις στον καθορισμό των 
επιστημονικών προτεραιοτήτων και των 
θεμάτων για υποβολή προτάσεων θέτουν 
υπό αμφισβήτηση τους λόγους και την 
αναγκαιότητα της σύστασης της κοινής 
αυτής επιχείρησης·

διαγράφεται

Or. en



AM\893451EL.doc 7/7 PE483.673v01-00

EL

Τροπολογία 10
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί, επομένως, από την κοινή 
επιχείρηση, να κοινοποιήσει στην αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή τα μέτρα που έχει 
λάβει και το χρονικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή τους, ώστε να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης

29. ζητεί από την κοινή επιχείρηση, να 
κοινοποιήσει στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή τα μέτρα που έχει λάβει 
και το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή 
τους, ώστε να υλοποιηθούν οι συστάσεις 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 11
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 
2010, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης 
στον προϋπολογισμό των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν 262.500.000 ευρώ·

34. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 
2010, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης 
στον προϋπολογισμό των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν 505.000.000 ευρώ·

Or. en


