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Predlog spremembe  1 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog sklepa 1 

Odstavek 1 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. podeli razrešnico/odloži podelitev 

razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega 

podjetja za izvajanje skupne tehnološke 

pobude za inovativna zdravila glede 

izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 

proračunsko leto 2013; 

1. odloži podelitev razrešnice izvršnemu 

direktorju Skupnega podjetja za izvajanje 

skupne tehnološke pobude za inovativna 

zdravila glede izvrševanja proračuna 

skupnega podjetja za proračunsko leto 

2013; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Predlog sklepa 1 

Odstavek 1 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. podeli razrešnico/odloži podelitev 

razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega 

podjetja za izvajanje skupne tehnološke 

pobude za inovativna zdravila glede 

izvrševanja proračuna skupnega podjetja za 

proračunsko leto 2013; 

1. odloži podelitev razrešnice izvršnemu 

direktorju Skupnega podjetja za izvajanje 

skupne tehnološke pobude za inovativna 

zdravila glede izvrševanja proračuna 

skupnega podjetja za proračunsko leto 

2013; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog sklepa 2 

Odstavek 1 
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Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. odobri zaključni račun/odloži odobritev 

zaključnega računa Skupnega podjetja za 

izvajanje skupne tehnološke pobude za 

inovativna zdravila za proračunsko leto 

2013; 

1. odloži odobritev zaključnega računa 

Skupnega podjetja za izvajanje skupne 

tehnološke pobude za inovativna zdravila 

za proračunsko leto 2013; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Predlog sklepa 2 

Odstavek 1 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. odobri zaključni račun/odloži odobritev 

zaključnega računa Skupnega podjetja za 

izvajanje skupne tehnološke pobude za 

inovativna zdravila za proračunsko leto 

2013; 

1. odloži odobritev zaključnega računa 

Skupnega podjetja za izvajanje skupne 

tehnološke pobude za inovativna zdravila 

za proračunsko leto 2013; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker lahko prispevek Unije za skupno 

podjetje, ki bo izplačan iz proračuna 

sedmega okvirnega programa za raziskave, 

v desetletnem obdobju znaša največ 

1.000.000.000 EUR in ker morata 

ustanoviteljici enakomerno prispevati k 

tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga 

krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % 

celotnega prispevka Unije, 

C. ker lahko prispevek Unije za skupno 

podjetje, ki bo izplačan iz proračuna 

sedmega okvirnega programa za raziskave, 

v desetletnem obdobju znaša največ 

1.000.000.000 EUR in ker morata 

ustanoviteljici enakomerno prispevati k 

tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga 

krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % 

celotnega prispevka Unije, prispevek k 
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raziskovalnim dejavnostim v naravi pa 

mora biti vsaj enak finančnemu prispevku 

Unije, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. poziva skupno podjetje, naj pripravi 

spremljevalno poročilo o rezervacijah 

skupnega podjetja v zadnjih treh letih; 
 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poziva skupno podjetje, naj organu za 

podelitev razrešnice pravočasno predloži 

akcijski načrt z jasnimi cilji za odpravo 

pomanjkljivosti in napak, ki jih je 

ugotovilo Računsko sodišče, nato pa še 

prvo vmesno poročilo o izvajanju tega 

akcijskega načrta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Ingeborg Gräßle 

 



 

PE549.353v01-00 6/8 AM\1051004SL.doc 

SL 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. poziva skupno podjetje, naj organu za 

podelitev razrešnice posreduje podrobne 

informacije o prispevkih podjetij EFPIA v 

naravi, zlasti o vrsti in vrednosti teh 

prispevkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poziva skupno podjetje, naj organu za 

podelitev razrešnice posreduje poročilo o 

prispevkih vseh članov razen Komisije, 

vključno z uporabo metodologije za 

vrednotenje prispevkov v naravi, priloži pa 

naj tudi oceno Komisije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. je seznanjen s skupno izjavo 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

ter posledičnim političnim dogovorom o 

posebni razrešnici, ki jo Evropski 

parlament v skladu s členom 209 finančne 

uredbe na priporočilo Sveta podeli 
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skupnim podjetjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8b. poziva Računsko sodišče, naj predloži 

popolno in ustrezno finančno oceno 

pravic in obveznosti skupnega podjetja za 

obdobje do datuma, ko je začelo poslovati  

Skupno podjetje za pobudo za inovativna 

zdravila 2; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poziva skupno podjetje, naj organu za 

podelitev razrešnice predloži poročilo o 

družbeno-gospodarskih koristih že 

dokončanih projektov; poziva, da se to 

poročilo organu za podelitev razrešnice 

posreduje skupaj z oceno Komisije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Marian-Jean Marinescu 
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Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. želi spomniti, da je organ za podelitev 

razrešnice pred tem zahteval, naj 

Računsko sodišče pripravi posebno 

poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da 

v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo 

dodano vrednost in učinkovito izvajanje 

raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in 

demonstracijskih programov Unije; 

Or. en 

 

 

 


