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Amendamentul 1
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Întreprinderii 
comune pentru punerea în aplicare a 
inițiativei tehnologice comune privind 
medicamentele inovatoare descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului 
Întreprinderii comune aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al 
Întreprinderii comune pentru punerea în 
aplicare a inițiativei tehnologice comune 
privind medicamentele inovatoare 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului executiv al Întreprinderii 
comune pentru punerea în aplicare a 
inițiativei tehnologice comune privind 
medicamentele inovatoare descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului 
Întreprinderii comune aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al 
Întreprinderii comune pentru punerea în 
aplicare a inițiativei tehnologice comune 
privind medicamentele inovatoare 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1
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Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii 
comune pentru punerea în aplicare a 
inițiativei tehnologice comune privind 
medicamentele inovatoare pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor 
Întreprinderii comune pentru punerea în 
aplicare a inițiativei tehnologice comune 
privind medicamentele inovatoare pentru 
exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii 
comune pentru punerea în aplicare a 
inițiativei tehnologice comune privind 
medicamentele inovatoare pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor 
Întreprinderii comune pentru punerea în 
aplicare a inițiativei tehnologice comune 
privind medicamentele inovatoare pentru 
exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Întreprinderea comună pentru 
punerea în aplicare a inițiativei tehnologice 
comune privind medicamentele inovatoare 
a fost înființată în februarie 2007 pentru o 
perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în 
mod semnificativ eficiența și eficacitatea 
procesului de dezvoltare a produselor 
medicamentoase, pentru ca, pe termen 
lung, sectorul farmaceutic să producă 

A. întrucât Întreprinderea comună pentru 
punerea în aplicare a inițiativei tehnologice 
comune privind medicamentele inovatoare 
a fost înființată în decembrie 2007 pentru o 
perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în 
mod semnificativ eficiența și eficacitatea 
procesului de dezvoltare a produselor 
medicamentoase, pentru ca, pe termen 
lung, sectorul farmaceutic să producă 
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medicamente inovatoare mai eficace și mai 
sigure;

medicamente inovatoare mai eficace și mai 
sigure;

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că bugetul final 2010 a inclus 
credite de angajament în valoare de 
107 150 584 EUR și credite de plată în 
valoare de 29 000 000 EUR; ia act cu 
îngrijorare de faptul că ratele de utilizare a 
creditelor de angajament și de plată 
disponibile au fost foarte reduse, de 6% și, 
respectiv, de 35%;

3. constată că bugetul final 2010 a inclus 
credite de angajament în valoare de 
107 150 584 EUR și credite de plată în 
valoare de 29 009 840 EUR; ia act cu 
îngrijorare de faptul că ratele de utilizare a 
creditelor de angajament și de plată 
disponibile au fost foarte reduse, de 6% și, 
respectiv, de 35%;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că bugetul final 2010 a inclus 
credite de angajament în valoare de 
107 150 584 EUR și credite de plată în 
valoare de 29 000 000 EUR; ia act cu 
îngrijorare de faptul că ratele de utilizare a 
creditelor de angajament și de plată 
disponibile au fost foarte reduse, de 6% și, 
respectiv, de 35%;

3. constată că bugetul final 2010 a inclus 
credite de angajament în valoare de 
107 150 584 EUR și credite de plată în 
valoare de 29 000 000 EUR; constată că 
ratele de utilizare a creditelor de 
angajament și de plată disponibile au fost 
foarte reduse, de 6% și, respectiv, de 35%;

Or. en
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Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă preocuparea cu privire la
nivelul redus de execuție a bugetului, 
precum și a activităților subiacente ale 
Întreprinderii comune; subliniază faptul că 
soldul de trezorerie s-a ridicat la 
70 731 612,03 EUR la sfârșitul 
exercițiului, ceea ce reprezintă 65% din 
creditele de plată disponibile pentru 2010;

4. constată nivelul redus de execuție a 
bugetului, precum și a activităților 
subiacente ale Întreprinderii comune; 
subliniază faptul că soldul de trezorerie s-a
ridicat la 70 731 612,03 EUR la sfârșitul 
exercițiului, ceea ce reprezintă 65% din 
creditele de plată disponibile pentru 2010;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este preocupat de faptul că 
dezacordurile și întârzierile în stabilirea 
priorităților științifice și a subiectelor 
pentru cererile de propuneri ridică 
îndoieli cu privire la motivația și 
necesitatea înființării Întreprinderii 
comune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită, prin urmare, Întreprinderii 
comune să comunice autorității de 
descărcare de gestiune măsurile luate 
pentru a da curs recomandărilor din 
evaluarea intermediară, precum și 
calendarul lor de punere în aplicare și să 
transmită periodic informații privind 
progresele realizate;

29. invită Întreprinderea comună să 
comunice autorității de descărcare de 
gestiune măsurile luate pentru a da curs 
recomandărilor din evaluarea intermediară, 
precum și calendarul lor de punere în 
aplicare și să transmită periodic informații 
privind progresele realizate;

Or. en

Amendamentul 11
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. remarcă faptul că, pentru exercițiul 
financiar 2010, contribuția totală a UE la 
bugetul întreprinderilor comune s-a ridicat 
la 262 500 000 EUR;

34. remarcă faptul că, pentru exercițiul 
financiar 2010, contribuția totală a UE la 
bugetul întreprinderilor comune s-a ridicat 
la 505 000 000 EUR;

Or. en


