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22.4.2021 A9-0113/4

Pozměňovací návrh 4
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Corina Crețu
za skupinu S&D

Zpráva A9-0113/2021
Ryszard Czarnecki
Udělení absolutoria na rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
2020/2186(DEC)

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je pobouřen skutečností, že 
průmysl, který v rámci společného 
podniku IIL 2 přijímá rozhodnutí společně 
s Komisí, zablokoval návrh Komise z roku 
2018 začlenit do oblasti působnosti 
společného podniku IIL 2 
epidemiologickou přípravu (tj. předvídání 
epidemií, jako je ta způsobená 
onemocněním COVID-19, a přípravu na 
ně); je znepokojen tím, že průmysl odmítá 
zveřejnit zásadní dokumenty, jako jsou 
návrhy projektů, granty nebo projektové 
dohody; připomíná v tomto ohledu, že tyto 
dokumenty se týkají projektů 
financovaných z veřejných prostředků;  s 
politováním konstatuje, že výše uvedené 
problémy jsou částečně logickým 
důsledkem struktury a mechanismů 
tohoto partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

11. konstatuje s uspokojením, že 
správní rada společného podniku IIL již v 
roce 2014 začlenila do oblasti působnosti 
společného podniku IIL epidemiologickou 
přípravu (tj. předvídání epidemií, jako je ta 
způsobená novým koronavirem, COVID-
19, a přípravu na ně) s financováním 
projektů v hodnotě 320 milionů EUR; vítá 
pozitivní výsledky těchto projektů a jejich 
přímý účinek na obyvatelstvo ohrožené 
virem Ebola;
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22.4.2021 A9-0113/5

Pozměňovací návrh 5
Martina Dlabajová
za skupinu Renew
Corina Crețu
za skupinu S&D

Zpráva A9-0113/2021
Ryszard Czarnecki
Udělení absolutoria na rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
2020/2186(DEC)

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí závěrečné 
hodnocení společného podniku IIL 
provedené Komisí, které dospělo k závěru, 
že „nelze identifikovat žádné 
socioekonomické výhody plynoucí z 
činností společného podniku IIL“, ani 
nenalezlo žádné příklady, že by společný 
podnik „přinášel pacientům nové, 
bezpečnější a účinnější terapie nebo 
přípravky“ či zkracoval dobu jejich 
vývoje; dospělo navíc rovněž k závěru, že 
výzkumná témata, jež jsou „bližší 
veřejnému zájmu než ta, která určil 
průmysl“, lze lépe určit v rámci širšího 
výzkumného programu a „s nižšími 
náklady pro veřejný rozpočet“;

13. bere na vědomí závěrečné 
hodnocení společného podniku IIL, které 
dospělo k závěru, že „nelze identifikovat 
žádné socioekonomické výhody plynoucí z 
činností společného podniku IIL“, a 
zároveň uznává, že vzhledem k delším 
časovým konstantám farmaceutického 
průmyslu a počtu projektů, které dosáhly 
konce cyklu financování společného 
podniku IIL v roce 2016, je zapotřebí více 
času; vítá zjištění, že projekty společného 
podniku IIL již nicméně zvýšily kapacity 
na podporu vývoje léků v Evropě a 
vyvinuly nové nástroje pro výzkum v 
důležitých oblastech, jako je bezpečnost 
léčiv, demence a cukrovka; 
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