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Predlog spremembe 1
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Skupnega 
podjetja za izvajanje skupne tehnološke 
pobude za inovativna zdravila glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Skupnega podjetja za izvajanje skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila 
glede izvrševanja proračuna skupnega 
podjetja za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... izvršnemu direktorju Skupnega 
podjetja za izvajanje skupne tehnološke 
pobude za inovativna zdravila glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Skupnega podjetja za izvajanje skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila 
glede izvrševanja proračuna skupnega 
podjetja za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Skupnega 
podjetja za izvajanje skupne tehnološke 
pobude za inovativna zdravila za 

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Skupnega podjetja za izvajanje skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila 
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proračunsko leto 2010; za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 4
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Skupnega 
podjetja za izvajanje skupne tehnološke 
pobude za inovativna zdravila za 
proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Skupnega podjetja za izvajanje skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila 
za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje 
skupne tehnološke pobude za inovativna 
zdravila ustanovljeno februarja 2007 za 
obdobje desetih let, da bi pomembno 
izboljšalo uspešnost in učinkovitost razvoja 
zdravil, kot dolgoročni cilj pa naj bi 
farmacevtski sektor proizvedel več 
učinkovitejših in varnejših inovativnih 
zdravil,

A. ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje
skupne tehnološke pobude za inovativna 
zdravila ustanovljeno decembra 2007 za 
obdobje desetih let, da bi pomembno 
izboljšalo uspešnost in učinkovitost razvoja 
zdravil, kot dolgoročni cilj pa naj bi 
farmacevtski sektor proizvedel več 
učinkovitejših in varnejših inovativnih 
zdravil,

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je končni proračun za 
leto 2010 vključeval sredstva za prevzem 
obveznosti v višini 107.150.584 EUR in 
sredstva za plačila v višini 
29.000.000 EUR; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe za 
obveznosti in plačila zelo nizki, in sicer 
6 % in 35 %;

3. ugotavlja, da je končni proračun za 
leto 2010 vključeval sredstva za prevzem 
obveznosti v višini 107.150.584 EUR in 
sredstva za plačila v višini 
29.009.840 EUR; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe za 
obveznosti in plačila zelo nizki, in sicer 
6 % in 35 %;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je končni proračun za 
leto 2010 vključeval sredstva za prevzem 
obveznosti v višini 107.150.584 EUR in 
sredstva za plačila v višini 
29.000.000 EUR; z zaskrbljenostjo
ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe za 
obveznosti in plačila zelo nizki, in sicer 
6 % in 35 %;

3. ugotavlja, da je končni proračun za 
leto 2010 vključeval sredstva za prevzem 
obveznosti v višini 107.150.584 EUR in 
sredstva za plačila v višini 
29.000.000 EUR; ugotavlja, da sta bili 
stopnji uporabe za obveznosti in plačila 
zelo nizki, in sicer 6 % in 35 %;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nezadostnega 4. je seznanjen z nizkim izvrševanjem 
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izvrševanja proračuna in zlasti s tem 
povezanih dejavnosti skupnega podjetja; 
poudarja, da je stanje denarnih sredstev 
konec leta znašalo 70.731.612,03 EUR, kar 
je 65 % vseh sredstev za plačila, ki so bila 
na voljo v letu 2010;

proračuna in zlasti s tem povezanih 
dejavnosti skupnega podjetja; poudarja, da 
je stanje denarnih sredstev konec leta 
znašalo 70.731.612,03 EUR, kar je 65 % 
vseh sredstev za plačila, ki so bila na voljo 
v letu 2010;

Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je zaskrbljen, ker so nesporazumi in 
zamude pri opredelitvi znanstvenih 
prednostnih nalog in vsebine razpisov 
vrgli senco dvoma na razloge za 
ustanovitev skupnega podjetja in tudi 
njegovo potrebnost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. zato poziva skupno podjetje, naj organ 
za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih 
ukrepih in o okvirnem roku za njihovo 
izvedbo, naj upošteva priporočila iz 
vmesne ocene in redno poroča o 
doseženem napredku;

29. poziva skupno podjetje, naj organ za 
podelitev razrešnice obvesti o sprejetih 
ukrepih in o okvirnem roku za njihovo 
izvedbo, naj upošteva priporočila iz 
vmesne ocene in redno poroča o 
doseženem napredku;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da je v proračunskem letu 
2010 celotni prispevek Evropske unije v 
proračun skupnih podjetij znašal 
262.500.000 EUR;

34. ugotavlja, da je v proračunskem letu 
2010 celotni prispevek Evropske unije v 
proračun skupnih podjetij znašal 
505.000.000 EUR;

Or. en


