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Amendement 1
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de 
uitvoering van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
gemeenschappelijke onderneming voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de 
uitvoering van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
gemeenschappelijke onderneming voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1



PE483.673v01-00 4/7 AM\893451NL.doc

NL

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 
2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 4
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 
2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke onderneming inzake 
innovatieve geneesmiddelen in februari
2007 voor een periode van tien jaar is 
opgericht teneinde de efficiëntie en 
effectiviteit van het ontwikkelingsproces 
van geneesmiddelen aanzienlijk te 

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke onderneming inzake 
innovatieve geneesmiddelen in december
2007 voor een periode van tien jaar is 
opgericht teneinde de efficiëntie en 
effectiviteit van het ontwikkelingsproces 
van geneesmiddelen aanzienlijk te 
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verbeteren, opdat de farmaceutische sector 
op de lange termijn doeltreffender en 
veiliger innovatieve geneesmiddelen 
ontwikkelt,

verbeteren, opdat de farmaceutische sector 
op de lange termijn doeltreffender en 
veiliger innovatieve geneesmiddelen 
ontwikkelt,

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de uiteindelijke begroting 
2010 vastleggingskredieten ter waarde van 
107 150 584 EUR en betalingskredieten ter 
waarde van 29 000 000 EUR bevatte; stelt 
met bezorgdheid vast dat de beschikbare 
vastleggings- en betalingskredieten 
respectievelijk slechts 6 procent en 
35 procent bedroegen;

3. erkent dat de uiteindelijke begroting 
2010 vastleggingskredieten ter waarde van 
107 150 584 EUR en betalingskredieten ter 
waarde van 29 009 840 EUR bevatte; stelt 
met bezorgdheid vast dat de beschikbare 
vastleggings- en betalingskredieten 
respectievelijk slechts 6 procent en 
35 procent bedroegen;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de uiteindelijke begroting
2010 vastleggingskredieten ter waarde van 
107 150 584 EUR en betalingskredieten ter 
waarde van 29 000 000 EUR bevatte; stelt 
met bezorgdheid vast dat de beschikbare 
vastleggings- en betalingskredieten 
respectievelijk slechts 6 procent en 
35 procent bedroegen;

3. erkent dat de uiteindelijke begroting 
2010 vastleggingskredieten ter waarde van 
107 150 584 EUR en betalingskredieten ter 
waarde van 29 000 000 EUR bevatte; stelt 
vast dat de beschikbare vastleggings- en 
betalingskredieten respectievelijk slechts 
6 procent en 35 procent bedroegen;

Or. en
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Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over de lage uitvoeringsgraad 
van de begroting en over de achterliggende 
activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming;  onderstreept dat het 
kassaldo aan het einde van het jaar 
70 731 612,03 EUR bedroeg, oftewel 
65 procent van de voor 2010 beschikbare 
betalingskredieten;

4. neemt kennis van de lage 
uitvoeringsgraad van de begroting en van
de achterliggende activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming; 
onderstreept dat het kassaldo aan het einde 
van het jaar 70 731 612,03 EUR bedroeg, 
oftewel 65 procent van de voor 2010 
beschikbare betalingskredieten;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is bezorgd over het feit dat de 
onenigheid over en de vertraging bij de 
vaststelling van de wetenschappelijke 
prioriteiten en de onderwerpen de nodige 
twijfels doet rijzen over de noodzaak tot 
een dergelijke gemeenschappelijke 
onderneming;

Schrappen

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de gemeenschappelijke 
onderneming om die redenen om de 
kwijtingverlenende autoriteit mee te delen 
voor wanneer er welke maatregelen 
getroffen zijn teneinde de aanbevelingen 
van het tussentijds onderzoek ten uitvoer te 
leggen, alsook om de kwijtingverlenende 
autoriteit op gezette tijden actuele 
informatie te verschaffen over de geboekte 
vooruitgang;

29. verzoekt de gemeenschappelijke 
onderneming om de kwijtingverlenende 
autoriteit mee te delen voor wanneer er 
welke maatregelen getroffen zijn teneinde 
de aanbevelingen van het tussentijds 
onderzoek ten uitvoer te leggen, alsook om 
de kwijtingverlenende autoriteit op gezette 
tijden actuele informatie te verschaffen 
over de geboekte vooruitgang;

Or. en

Amendement 11
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de totale bijdrage van de 
Unie aan de begroting van de 
gemeenschappelijke ondernemingen in het 
financiële jaar 2010 262 500 000 EUR 
bedroeg;

34. merkt op dat de totale bijdrage van de 
Unie aan de begroting van de 
gemeenschappelijke ondernemingen in het 
financiële jaar 2010 505 000 000 EUR 
bedroeg;

Or. en


