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Pozmeňujúci návrh  1 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh rozhodnutia 1 

Odsek 1 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

1. udeľuje výkonnému riaditeľovi 

spoločného podniku pre iniciatívu pre 

inovačné lieky 2 absolutórium za plnenie 

rozpočtu spoločného podniku pre 

vykonávanie spoločnej technologickej 

iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový 

rok 2013/odkladá svoje rozhodnutie 

o udelení absolutória výkonnému 

riaditeľovi spoločného podniku pre 

iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie 

rozpočtu spoločného podniku pre 

vykonávanie spoločnej technologickej 

iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový 

rok 2013; 

1. odkladá svoje rozhodnutie o udelení 

absolutória výkonnému riaditeľovi 

spoločného podniku pre iniciatívu pre 

inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre vykonávanie 

spoločnej technologickej iniciatívy pre 

inovačné lieky za rozpočtový rok 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Návrh rozhodnutia 1 

Odsek 1 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

1. udeľuje výkonnému riaditeľovi 

spoločného podniku pre iniciatívu pre 

inovačné lieky 2 absolutórium za plnenie 

rozpočtu spoločného podniku pre 

vykonávanie spoločnej technologickej 

iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový 

rok 2013/odkladá svoje rozhodnutie 

o udelení absolutória výkonnému 

riaditeľovi spoločného podniku pre 

iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie 

rozpočtu spoločného podniku pre 

1. odkladá svoje rozhodnutie o udelení 

absolutória výkonnému riaditeľovi 

spoločného podniku pre iniciatívu pre 

inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre vykonávanie 

spoločnej technologickej iniciatívy pre 

inovačné lieky za rozpočtový rok 2013; 
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vykonávanie spoločnej technologickej 

iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový 

rok 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh rozhodnutia 2 

Odsek 1 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

1. schvaľuje účtovnú závierku spoločného 

podniku pre vykonávanie spoločnej 

technologickej iniciatívy pre inovačné 

lieky za rozpočtový rok 2013/odkladá 
schválenie účtovnej závierky spoločného 

podniku pre vykonávanie spoločnej 

technologickej iniciatívy pre inovačné 

lieky za rozpočtový rok 2013; 

1. odkladá schválenie účtovnej závierky 

spoločného podniku pre vykonávanie 

spoločnej technologickej iniciatívy pre 

inovačné lieky za rozpočtový rok 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Návrh rozhodnutia 2 

Odsek 1 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

1. schvaľuje účtovnú závierku spoločného 

podniku pre vykonávanie spoločnej 

technologickej iniciatívy pre inovačné 

lieky za rozpočtový rok 2013/odkladá 
schválenie účtovnej závierky spoločného 

podniku pre vykonávanie spoločnej 

technologickej iniciatívy pre inovačné 

lieky za rozpočtový rok 2013; 

1. odkladá schválenie účtovnej závierky 

spoločného podniku pre vykonávanie 

spoločnej technologickej iniciatívy pre 

inovačné lieky za rozpočtový rok 2013; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže maximálna výška príspevku na 

obdobie 10 rokov od Únie pre spoločný 

podnik je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa 

uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového 

programu v oblasti výskumu, a zakladajúci 

členovia prispejú na prevádzkové náklady 

rovnakým dielom, pričom každý z nich 

poskytne príspevok nepresahujúci 4 % 

celkového príspevku Únie, 

C. keďže maximálna výška príspevku na 

obdobie 10 rokov od Únie pre spoločný 

podnik je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa 

uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového 

programu v oblasti výskumu, a zakladajúci 

členovia prispejú na prevádzkové náklady 

rovnakým dielom, pričom každý z nich 

poskytne príspevok nepresahujúci 4 % 

celkového príspevku Únie a na výskumné 

činnosti s nepeňažnými príspevkami 

minimálne vo výške finančného príspevku 

spoločenstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4 a. vyzýva spoločný podnik, aby 

vypracoval nadväzujúcu správu 

o výhradách spoločného podniku za 

uplynulé 3 roky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marian-Jean Marinescu 
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Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5 a. žiada, aby sa akčný plán s jasnými 

cieľmi zameranými na nápravu 

nedostatkov a chýb, ktoré zistil Dvor 

audítorov, včas zaslal orgánu 

udeľujúcemu absolutórium, po čom by 

mala nasledovať prvá predbežná 

hodnotiaca správa o uplatňovaní 

uvedeného akčného plánu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6 a. vyzýva spoločný podnik, aby poskytol 

orgánu udeľujúcemu absolutórium 

podrobné informácie o nepeňažných 

príspevkoch spoločností EFPIA, najmä 

o druhu nepeňažných príspevkov a ich 

hodnote; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7 a. vyzýva spoločný podnik, aby orgánu 

udeľujúcemu absolutórium predložil 

správu o príspevkoch všetkých členov 
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okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní 

metódy na hodnotenie nepeňažných 

príspevkov spolu s hodnotením Komisie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8 a. berie na vedomie spoločné vyhlásenie 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 

ako aj nadväzujúcu politickú dohodu o 

osobitnom udelení absolutória 

spoločnému podniku Európskym 

parlamentom na odporúčanie Rady podľa 

článku 209 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8 b. vyzýva Dvor audítorov, aby predložil 

úplné a správne finančné hodnotenie práv 

a povinností spoločných podnikov za 

obdobie, ktoré predchádza začiatku 

činnosti spoločného podniku pre 

vykonávanie spoločnej technologickej 

iniciatívy pre inovačné lieky 2; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9 a. vyzýva spoločný podnik, aby predložil 

orgánu udeľujúcemu absolutórium 

správu o sociálno-ekonomických 

prínosoch dokončených projektov; 

požaduje predloženie tejto správy orgánu 

udeľujúcemu absolutórium spolu s 

hodnotením od Komisie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16 a. pripomína, že orgán udeľujúci 

absolutórium už požiadal Dvor audítorov 

o vypracovanie osobitnej správy 

o schopnosti spoločných podnikov 

zabezpečovať spolu so súkromnými 

partnermi pridanú hodnotu a efektívnu 

realizáciu programov Únie v oblasti 

výskumu, technického rozvoja 

a demonštračných činností; 

Or. en 

 


