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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... den administrerende direktør for 
fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler den administrerende direktør 
for fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 2
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... den administrerende direktør for 
fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler den administrerende direktør 
for fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... om afslutning af regnskaberne for 
fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint for regnskabsåret 2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint for regnskabsåret 2010;
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Or. en

Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... om afslutning af regnskaberne for 
fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint for regnskabsåret 2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. konstaterer med stor bekymring, at 
fællesforetagendet har brugt en fjerdedel 
af sin planlagte varighed frem til den 31. 
december 2017 på at opnå finansiel 
uafhængighed; insisterer imidlertid på, at 
disse forsinkelser ikke må medføre en 
forlængelse af dets 10 år lange levetid, 
men bør give fællesforetagendets ledelse 
mod til at rette op på alle manglerne og nå 
sine mål inden for den planlagte 
tiårsperiode;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 6
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
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Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. konstaterer med stor bekymring, at 
fællesforetagendet har brugt en fjerdedel af 
sin planlagte varighed frem til den 31.
december 2017 på at opnå finansiel 
uafhængighed; insisterer imidlertid på, at 
disse forsinkelser ikke må medføre en 
forlængelse af dets 10 år lange levetid, 
men bør give fællesforetagendets ledelse 
mod til at rette op på alle manglerne og nå 
sine mål inden for den planlagte 
tiårsperiode;

5. konstaterer med stor bekymring, at 
fællesforetagendet har brugt en fjerdedel af 
sin planlagte varighed frem til den 31. 
december 2017 på at opnå finansiel 
uafhængighed; insisterer imidlertid på, at 
disse forsinkelser ikke må medføre en 
forlængelse af dets officielle funktionstid 
ud over den 31. december 2017, men bør 
give fællesforetagendets ledelse mod til at 
rette op på alle manglerne og nå sine mål 
inden for den planlagte levetid;

Or. en

Ændringsforslag 7
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. beklager, at der endnu ikke er blevet 
offentliggjort nogen liste over 
fællesforetagendets betalingsmodtagere; 
er af den opfattelse, at dette afspejler en 
manglende gennemsigtighed fra 
fællesforetagendets side; opfordrer derfor 
indtrængende fællesforetagendet til på sin 
hjemmeside at offentliggøre en liste over 
betalingsmodtagere for hver af de hidtil 
søsatte indkaldelser af forslag;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 8
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. beklager, at der endnu ikke er blevet 
offentliggjort nogen liste over 
fællesforetagendets betalingsmodtagere; er 
af den opfattelse, at dette afspejler en 
manglende gennemsigtighed fra 
fællesforetagendets side; opfordrer derfor 
indtrængende fællesforetagendet til på sin 
hjemmeside at offentliggøre en liste over 
betalingsmodtagere for hver af de hidtil 
søsatte indkaldelser af forslag;

15. bemærker, at der endnu ikke er blevet 
offentliggjort nogen liste over 
fællesforetagendets betalingsmodtagere; 
opfordrer fællesforetagendet til på sin 
hjemmeside at offentliggøre en liste over 
betalingsmodtagere for hver af de hidtil 
søsatte indkaldelser af forslag;

Or. en

Ændringsforslag 9
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. bemærker, at det samlede EU-bidrag til 
fællesforetagendernes budgetter for 
regnskabsåret 2010 beløb sig til 
262 500 000 EUR;

21. bemærker, at det samlede EU-bidrag til 
fællesforetagendernes budgetter for 
regnskabsåret 2010 beløb sig til 
505 000 000 EUR;

Or. en


