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Ändringsförslag 1
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för det 
gemensamma företaget för genomförande 
av det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel ansvarsfrihet för 
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för det gemensamma företaget för 
genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företagets budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för det 
gemensamma företaget för genomförande 
av det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel ansvarsfrihet för 
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för det gemensamma företaget för 
genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företagets budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1
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Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget för genomförande av det 
gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för det 
gemensamma företaget för genomförande 
av det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel för budgetåret 2010

Or. en

Ändringsförslag 4
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget för genomförande av det 
gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för det 
gemensamma företaget för genomförande 
av det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel för budgetåret 2010

Or. en

Ändringsförslag 5
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Det gemensamma företaget för 
genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
inrättades i februari 2007 för en period på 
tio år för att avsevärt öka 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
processen för utveckling av läkemedel med 
det långsiktiga målet att läkemedelssektorn 
ska producera effektivare och säkrare 

A. Det gemensamma företaget för 
genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
inrättades i december 2007 för en period på 
tio år för att avsevärt öka 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
processen för utveckling av läkemedel med 
det långsiktiga målet att läkemedelssektorn 
ska producera effektivare och säkrare 
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innovativa läkemedel. innovativa läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 6
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att i den 
slutliga budgeten för 2010 uppgick 
åtagandebemyndigandena till 
107 150 584 euro och 
betalningsbemyndigandena till 
29 000 000 euro. Parlamentet inser med 
oro att utnyttjandegraderna för tillgängliga 
åtagande- och betalningsbemyndiganden 
var 6 respektive 35 procent.

3. Europaparlamentet konstaterar att i den 
slutliga budgeten för 2010 uppgick 
åtagandebemyndigandena till 
107 150 584 euro och 
betalningsbemyndigandena till 
29 009 840 EUR. Parlamentet inser med 
oro att utnyttjandegraderna för tillgängliga 
åtagande- och betalningsbemyndiganden 
var 6 respektive 35 procent.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att i den 
slutliga budgeten för 2010 uppgick 
åtagandebemyndigandena till 
107 150 584 euro och 
betalningsbemyndigandena till 
29 000 000 euro. Parlamentet inser med 
oro att utnyttjandegraderna för tillgängliga 
åtagande- och betalningsbemyndiganden 
var 6 respektive 35 procent.

3. Europaparlamentet konstaterar att i den 
slutliga budgeten för 2010 uppgick 
åtagandebemyndigandena till 
107 150 584 euro och 
betalningsbemyndigandena till 
29 000 000 euro. Parlamentet konstaterar
att utnyttjandegraderna för tillgängliga 
åtagande- och betalningsbemyndiganden 
var 6 respektive 35 procent. 

Or. en
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Ändringsförslag 8
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet oroar sig över
budgetens låga genomförandegrad och 
även över det gemensamma företagets 
underliggande affärsprocesser. Parlamentet 
understryker att kassabehållningen låg på 
71 731 612,03 euro vid årets slut 
(65 procent av tillgängliga 
betalningsbemyndiganden 2010).

4. Europaparlamentet noterar budgetens 
låga genomförandegrad och det 
gemensamma företagets underliggande 
affärsprocesser. Parlamentet understryker 
att kassabehållningen låg på 
71 731 612,03 euro vid årets slut 
(65 procent av tillgängliga 
betalningsbemyndiganden 2010).

Or. en

Ändringsförslag 9
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet befarar att 
motsättningarna och dröjsmålen när det 
gäller fastställandet av de vetenskapliga 
prioriteringarna och ämnena väcker tvivel 
om huruvida det var nödvändigt att 
upprätta det gemensamma företaget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 10
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 29
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet begär därför att det 
gemensamma företaget ska meddela den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vilka 
åtgärder som vidtagits, inklusive tidsram 
för genomförande, för att tillmötesgå 
rekommendationerna i interimsöversynen, 
samt även att regelbundet ge uppdaterad 
information om de framsteg som gjorts.

29. Europaparlamentet uppmanar därför 
det gemensamma företaget att meddela den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vilka 
åtgärder som vidtagits, inklusive tidsram 
för genomförande, för att tillmötesgå 
rekommendationerna i interimsöversynen, 
samt även att regelbundet ge uppdaterad 
information om de framsteg som gjorts

Or. en

Ändringsförslag 11
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet konstaterar att 
unionens totala bidrag till de gemensamma 
företagens budget för budgetåret 2010 
uppgick till 262 500 000 EUR.

34. Europaparlamentet konstaterar att 
unionens totala bidrag till de gemensamma 
företagens budget för budgetåret 2010 
uppgick till 505 000 000 EUR.

Or. en


