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Poprawka 1
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz 
Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych absolutorium z wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz 
Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych absolutorium z wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz 
Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych absolutorium z wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz 
Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych absolutorium z wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Wspólnego 1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Wspólnego 
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Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych za rok 
budżetowy 2010;

Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 4
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych za rok 
budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Wspólne 
Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych zostało 
ustanowione w lutym 2007 r. na okres 10 
lat w celu znaczącej poprawy skuteczności 
i wydajności procesu opracowywania 
leków, co w perspektywie 
długoterminowej miałoby doprowadzić do 
tego, aby sektor farmaceutyczny 
produkował skuteczniejsze i 
bezpieczniejsze leki innowacyjne,

A. mając na uwadze, że Wspólne 
Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych zostało 
ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 
10 lat w celu znaczącej poprawy 
skuteczności i wydajności procesu 
opracowywania leków, co w perspektywie 
długoterminowej miałoby doprowadzić do 
tego, aby sektor farmaceutyczny 
produkował skuteczniejsze i 
bezpieczniejsze leki innowacyjne,
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Or. en

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że w ostatecznym 
budżecie na 2010 r. przewidziano łączną 
kwotę środków na zobowiązania 
wynoszącą 107 150 584 mln EUR oraz 
kwotę środków na płatności wynoszącą 29 
000 000 EUR; z zaniepokojeniem 
stwierdza, że wskaźniki wykorzystania 
dostępnych środków na zobowiązania i 
środków na płatności były niskie i 
wynosiły odpowiednio 6% i 35%;

3. zwraca uwagę, że ostateczny budżet 
przewidywał łączną kwotę środków na 
zobowiązania wynoszącą 107 150 584 
EUR oraz kwotę środków na płatności 
wynoszącą 29 009 840 EUR; z 
zaniepokojeniem stwierdza, że wskaźniki 
wykorzystania dostępnych środków na 
zobowiązania i środków na płatności były 
niskie i wynosiły odpowiednio 6% i 35%;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że w ostatecznym 
budżecie na 2010 r. przewidziano łączną 
kwotę środków na zobowiązania 
wynoszącą 107 150 584 mln EUR oraz 
kwotę środków na płatności wynoszącą 29 
000 000 EUR; z zaniepokojeniem 
stwierdza, że wskaźniki wykorzystania 
dostępnych środków na zobowiązania i 
środków na płatności były niskie i 
wynosiły odpowiednio 6% i 35%;

3. zwraca uwagę, że ostateczny budżet 
przewidywał łączną kwotę środków na 
zobowiązania wynoszącą 107 150 584 
EUR oraz kwotę środków na płatności 
wynoszącą 29 000 000 EUR; odnotowuje, 
że wskaźniki wykorzystania dostępnych 
środków na zobowiązania i środków na 
płatności były niskie i wynosiły 
odpowiednio 6% i 35%;

Or. en
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Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zaniepokojony niskim poziomem 
wykonania budżetu, a ponadto 
działalnością wspólnego przedsiębiorstwa 
leżącą u jego podstaw; podkreśla, że na 
koniec roku saldo środków pieniężnych 
wynosiło 70 731 612,03 EUR, co stanowi 
65% dostępnych środków na płatności na 
rok 2010;

4. odnotowuje niski poziom wykonania 
budżetu, a ponadto działalność wspólnego 
przedsiębiorstwa leżącą u jego podstaw;
podkreśla, że na koniec roku saldo 
środków pieniężnych wynosiło 70 731 
612,03 EUR, co stanowi 65% dostępnych 
środków na płatności na rok 2010;

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zaniepokojony tym, że brak zgody i 
opóźnienia w określeniu naukowych 
priorytetów i tematów zaproszeń do 
składania wniosków poddają w 
wątpliwość cele i konieczność utworzenia 
przedmiotowego wspólnego 
przedsiębiorstwa;

skreślony

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. w związku z tym zobowiązuje wspólne 
przedsiębiorstwo, aby poinformowało 
organ udzielający absolutorium o 
przyjętych środkach oraz harmonogramie 
ich wdrożenia, wzywa też do odniesienia 
się do zaleceń przeglądu okresowego, jak 
również do dostarczania regularnych 
aktualnych informacji dotyczących 
osiągniętych postępów;

29. wzywa wspólne przedsiębiorstwo, aby 
poinformowało organ udzielający 
absolutorium o przyjętych środkach oraz 
harmonogramie ich wdrożenia, wzywa też 
do odniesienia się do zaleceń przeglądu 
okresowego, jak również do dostarczania 
regularnych aktualnych informacji 
dotyczących osiągniętych postępów;

Or. en

Poprawka 11
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. odnotowuje, że w roku budżetowym 
2010 ogólny wkład Unii do budżetu 
wspólnych przedsiębiorstw wyniósł 
262 500 000 EUR;

34. odnotowuje, że w roku budżetowym 
2010 ogólny wkład Unii do budżetu 
wspólnych przedsiębiorstw wyniósł 505 
000 000 EUR;

Or. en


