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Muudatusettepanek 1
Edit Herczog

1. ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele 
ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu innovatiivsete 
ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamise ühisettevõte tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Monica Luisa Macovei

1. ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele 
ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu innovatiivsete 
ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamise ühisettevõte tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edit Herczog

2. ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõtte 2010. aasta 

1. kiidab heaks innovatiivsete ravimite 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõte 2010. aasta 
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raamatupidamiskontode sulgemise; raamatupidamiskontode sulgemise;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Monica Luisa Macovei

2. ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõtte 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

1. kiidab heaks innovatiivsete ravimite 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõte 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et innovatiivsete ravimite 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõte asutati 2007. aasta veebruaris 
10 aastaks eesmärgiga märkimisväärselt 
parandada ravimite väljatöötamise 
protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, mille 
pikaajaline eesmärk on tagada Euroopa 
farmaatsiasektori suutlikkus toota 
efektiivsemaid ja ohutumaid innovatiivseid 
ravimeid;

A. arvestades, et innovatiivsete ravimite 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise 
ühisettevõte asutati 2007. aasta detsembris
10 aastaks eesmärgiga märkimisväärselt 
parandada ravimite väljatöötamise 
protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, mille 
pikaajaline eesmärk on tagada Euroopa 
farmaatsiasektori suutlikkus toota 
efektiivsemaid ja ohutumaid innovatiivseid 
ravimeid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib, et ühisettevõtte 2010. aasta 
lõplik eelarve sisaldas 107 150 584 euro 
ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 
29 000 000 euro ulatuses maksete 
assigneeringuid; märgib murega, et 
eraldatud kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute kasutusmäärad olid 
madalad, vastavalt 6% ja 35%;

3. märgib, et ühisettevõtte 2010. aasta 
lõplik eelarve sisaldas 107 150 584 euro 
ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 
29 009 840 euro ulatuses maksete 
assigneeringuid; märgib murega, et 
eraldatud kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute kasutusmäärad olid 
madalad, vastavalt 6% ja 35%;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib, et ühisettevõtte 2010. aasta 
lõplik eelarve sisaldas 107 150 584 euro 
ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 
29 000 000 euro ulatuses maksete 
assigneeringuid; märgib murega, et 
eraldatud kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute kasutusmäärad olid 
madalad, vastavalt 6% ja 35%;

3. märgib, et ühisettevõtte 2010. aasta 
lõplik eelarve sisaldas 107 150 584 euro 
ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 
29 000 000 euro ulatuses maksete 
assigneeringuid; märgib, et eraldatud 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
kasutusmäärad olid madalad, vastavalt 6% 
ja 35%;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab muret eelarve madala 
täitmismäära pärast ja ka ühisettevõtte 
põhitegevuse pärast; rõhutab, et rahaliste 
vahendite saldo oli aasta lõpul 70 731 
612,03 eurot, mis moodustas 65% 2010. 
aasta eraldatud maksete assigneeringutest;

4. võtab teadmiseks eelarve madala 
täitmismäära ja ka ühisettevõtte 
põhitegevuse; rõhutab, et rahaliste 
vahendite saldo oli aasta lõpul 70 731 
612,03 eurot, mis moodustas 65% 2010. 
aasta eraldatud maksete assigneeringutest;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunneb muret selle pärast, et 
eriarvamused ja viivitused teaduslike 
prioriteetide ja projektikonkursi teemade 
määratlemisel seavad kahtluse alla 
ühisettevõtte loomise põhjused ja 
vajaduse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 10
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. palub seetõttu ühisettevõttel teavitada
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni vahepealse 
hindamise soovitustest lähtuvalt vastu 
võetud meetmetest ja nende rakendamise 
ajakavast, ning esitada korrapäraselt uut 
teavet toimunud arengu kohta;

29. kutsub ühisettevõtet üles teavitama
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni vahepealse 
hindamise soovitustest lähtuvalt vastu 
võetud meetmetest ja nende rakendamise 
ajakavast, ning esitama korrapäraselt uut 
teavet toimunud arengu kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et 2010. aastal moodustas liidu 
panus ühisettevõtete eelarvesse kokku 262 
500 000 eurot;

34. märgib, et 2010. aastal moodustas liidu 
panus ühisettevõtete eelarvesse kokku 
505.000.000 eurot;

Or. en


