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Amendement  1 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpbesluit 1 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. verleent de uitvoerend directeur van de 

gemeenschappelijke onderneming voor 

het initiatief innovatieve geneesmiddelen 

2 kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de gemeenschappelijke 

onderneming voor de uitvoering van het 

gezamenlijk technologie-initiatief inzake 

innovatieve geneesmiddelen voor het 

begrotingsjaar 2013 / stelt zijn besluit om 

de uitvoerend directeur van de 

gemeenschappelijke onderneming voor het 

initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 

kwijting te verlenen voor de uitvoering van 

de begroting van de gemeenschappelijke 

onderneming voor de uitvoering van het 

gezamenlijk technologie-initiatief inzake 

innovatieve geneesmiddelen voor het 

begrotingsjaar 2013 uit; 

1. stelt zijn besluit om de uitvoerend 

directeur van de gemeenschappelijke 

onderneming voor het initiatief innovatieve 

geneesmiddelen 2 kwijting te verlenen 

voor de uitvoering van de begroting van de 

gemeenschappelijke onderneming voor de 

uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 uit; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Ontwerpbesluit 1 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. verleent de uitvoerend directeur van de 

gemeenschappelijke onderneming voor 

het initiatief innovatieve geneesmiddelen 

2 kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de gemeenschappelijke 

onderneming voor de uitvoering van het 

gezamenlijk technologie-initiatief inzake 

innovatieve geneesmiddelen voor het 

begrotingsjaar 2013 / stelt zijn besluit om 

1. stelt zijn besluit om de uitvoerend 

directeur van de gemeenschappelijke 

onderneming voor het initiatief innovatieve 

geneesmiddelen 2 kwijting te verlenen 

voor de uitvoering van de begroting van de 

gemeenschappelijke onderneming voor de 

uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 
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de uitvoerend directeur van de 

gemeenschappelijke onderneming voor het 

initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 

kwijting te verlenen voor de uitvoering van 

de begroting van de gemeenschappelijke 

onderneming voor de uitvoering van het 

gezamenlijk technologie-initiatief inzake 

innovatieve geneesmiddelen voor het 

begrotingsjaar 2013 uit; 

2013 uit; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpbesluit 2 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 

afsluiting van de rekeningen van de 

gemeenschappelijke onderneming voor de 

uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 / stelt de afsluiting van de rekeningen 

van de gemeenschappelijke onderneming 

voor de uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 uit; 

1. stelt de afsluiting van de rekeningen van 

de gemeenschappelijke onderneming voor 

de uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 uit; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Ontwerpbesluit 2 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 1. stelt de afsluiting van de rekeningen van 
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afsluiting van de rekeningen van de 

gemeenschappelijke onderneming voor de 

uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 / stelt de afsluiting van de rekeningen 

van de gemeenschappelijke onderneming 

voor de uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 uit; 

de gemeenschappelijke onderneming voor 

de uitvoering van het gezamenlijk 

technologie-initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 

2013 uit; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de maximale bijdrage 

van de Unie aan de gemeenschappelijke 

onderneming voor de periode van 10 jaar 

1 000 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit 

de begroting van het zevende 

kaderprogramma voor onderzoek, en dat de 

oprichtende leden in gelijke mate aan de 

lopende kosten bijdragen, elk voor ten 

hoogste 4 % van de totale bijdrage van de 

EU; 

C. overwegende dat de maximale bijdrage 

van de Unie aan de gemeenschappelijke 

onderneming voor de periode van 10 jaar 

1 000 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit 

de begroting van het zevende 

kaderprogramma voor onderzoek, en dat de 

oprichtende leden in gelijke mate aan de 

lopende kosten bijdragen, elk voor ten 

hoogste 4 % van de totale bijdrage van de 

EU, alsook aan de onderzoeksactiviteiten 

met bijdragen in natura die minstens 

gelijk zijn aan de financiële bijdrage van 

de EU; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. verzoekt de gemeenschappelijke 

onderneming om een follow-upverslag 

over de punten van voorbehoud die de 

gemeenschappelijke onderneming de 

afgelopen drie jaar heeft gemaakt; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. verzoekt om een actieplan met 

duidelijke doelstellingen om te verhelpen 

aan de tekortkomingen en fouten die de 

Rekenkamer heeft vastgesteld en vraagt 

dit tijdig aan de kwijtingsautoriteit over te 

leggen, alsook om een tussentijds 

beoordelingsverslag over de uitvoering 

van dat actieplan; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. verzoekt de gemeenschappelijke 

onderneming de kwijtingsautoriteit 

gedetailleerde informatie te verstrekken 

over de bijdragen in natura van EFPIA-

bedrijven, met name het soort bijdragen in 

natura en de waarde ervan; 
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Or. en 

 

Amendement  9 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de gemeenschappelijke 

onderneming bij de kwijtingsautoriteit een 

verslag in te dienen over de bijdragen van 

alle leden behalve de Commissie, met 

inbegrip van de toepassing van de 

methode om de bijdragen in natura te 

beoordelen, samen met een beoordeling 

door de Commissie; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. neemt kennis van de gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie en het politiek 

akkoord dat zij vervolgens hebben bereikt 

over de afzonderlijke door het Europees 

Parlement op aanbeveling van de Raad te 

verlenen kwijting voor 

Gemeenschappelijke Ondernemingen 

overeenkomstig artikel 209 van het 

Financieel Reglement; 

Or. en 
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Amendement  11 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. verzoekt de Rekenkamer een 

volledige en passende financiële analyse 

over te leggen van de rechten en plichten 

van de gemeenschappelijke onderneming 

voor de periode tot het ogenblik waarop de 

gemeenschappelijke onderneming voor 

het initiatief innovatieve geneesmiddelen 

2 haar werkzaamheden heeft 

aangevangen; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. verzoekt de gemeenschappelijke 

onderneming bij de kwijtingsautoriteit een 

verslag in te dienen over de 

sociaaleconomische voordelen van de 

reeds voltooide projecten; wenst dat dit 

verslag samen met een beoordeling door 

de Commissie bij de kwijtingsautoriteit 

wordt ingediend; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. herinnert eraan dat de 

kwijtingsautoriteit de Rekenkamer reeds 

eerder heeft verzocht om een bijzonder 

verslag op te stellen over de capaciteit van 

de gemeenschappelijke ondernemingen en 

hun private partners, om zo de 

toegevoegde waarde en de doelmatige 

uitvoering van de Europese programma's 

voor onderzoek, technologische 

ontwikkeling en demonstratie te 

waarborgen; 

Or. en 

 

 


