
AM\893454FI.doc PE483.676v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talousarvion valvontavaliokunta

2011/2242(DEC)

7.3.2012

TARKISTUKSET
1 - 9

Mietintöluonnos
Monica Luisa Macovei
(PE474.058v01-00)

vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan 
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0301/2011 – 2011/2242(DEC))



PE483.676v01-00 2/6 AM\893454FI.doc

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\893454FI.doc 3/6 PE483.676v01-00

FI

Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää polttokenno- ja vetyteknologian 
alan yhteisyrityksen pääjohtajalle ...
vastuuvapauden yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
polttokenno- ja vetyteknologian alan 
yhteisyrityksen pääjohtajalle 
yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää polttokenno- ja vetyteknologian 
alan yhteisyrityksen pääjohtajalle 
vastuuvapauden yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää polttokenno- ja vetyteknologian 
alan yhteisyrityksen pääjohtajalle ...
vastuuvapauden yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
polttokenno- ja vetyteknologian alan 
yhteisyrityksen pääjohtajalle 
yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää polttokenno- ja vetyteknologian 
alan yhteisyrityksen pääjohtajalle 
vastuuvapauden yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en
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Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää päätöstä, joka koskee 
polttokenno- ja vetyteknologian alan 
yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämistä;

1. hyväksyy polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää päätöstä, joka koskee 
polttokenno- ja vetyteknologian alan 
yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämistä;

1. hyväksyy polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa erittäin huolestuneena, että 
yhteisyritys käytti neljänneksen 
toimikaudestaan, joka jatkuu 

Poistetaan.
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31. joulukuuta 2017 asti, taloudellisen 
itsenäisyyden saavuttamiseen; korostaa, 
että nämä viivästykset eivät saisi 
kuitenkaan pitkittää sen kymmenvuotista 
olemassaoloa, vaan niiden olisi 
kannustettava yhteisyrityksen johtoa 
puuttumaan ongelmiin ja saavuttamaan 
asetetut tavoitteet suunnitellun kymmenen 
vuoden ajanjakson aikana;

Or. en

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa erittäin huolestuneena, että 
yhteisyritys käytti neljänneksen 
toimikaudestaan, joka jatkuu 
31. joulukuuta 2017 asti, taloudellisen 
itsenäisyyden saavuttamiseen; korostaa, 
että nämä viivästykset eivät saisi 
kuitenkaan pitkittää sen kymmenvuotista
olemassaoloa, vaan niiden olisi 
kannustettava yhteisyrityksen johtoa 
puuttumaan ongelmiin ja saavuttamaan 
asetetut tavoitteet suunnitellun kymmenen 
vuoden ajanjakson aikana;

5. toteaa erittäin huolestuneena, että 
yhteisyritys käytti neljänneksen 
toimikaudestaan, joka jatkuu 31. 
joulukuuta 2017 asti, taloudellisen 
itsenäisyyden saavuttamiseen; korostaa, 
että nämä viivästykset eivät saisi 
kuitenkaan pitkittää yhteisyrityksen 
olemassaoloa, jonka on määrä päättyä 
virallisesti 31. joulukuuta 2017, vaan 
niiden olisi kannustettava yhteisyrityksen 
johtoa puuttumaan ongelmiin ja 
saavuttamaan asetetut tavoitteet 
yhteisyrityksen suunnitellun olemassaolon 
aikana;

Or. en

Tarkistus 7
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää valitettavana, ettei 
yhteisyrityksen avustusten saajien 

Poistetaan.
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luetteloa ole saatettu julkisuuteen; pitää 
tätä osoituksena yhteisyrityksen 
avoimuuden puutteesta; kehottaa tästä 
syystä yhteisyritystä julkaisemaan 
verkkosivuillaan tähän mennessä 
käynnistettyjen ehdotuspyyntöjen 
mukaisten avustusten saajien luettelon;

Or. en

Tarkistus 8
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää valitettavana, ettei 
yhteisyrityksen avustusten saajien luetteloa 
ole saatettu julkisuuteen; pitää tätä 
osoituksena yhteisyrityksen avoimuuden 
puutteesta; kehottaa tästä syystä
yhteisyritystä julkaisemaan 
verkkosivuillaan tähän mennessä 
käynnistettyjen ehdotuspyyntöjen 
mukaisten avustusten saajien luettelon;

15. toteaa, ettei yhteisyrityksen avustusten 
saajien luetteloa ole saatettu julkisuuteen; 
pyytää yhteisyritystä julkaisemaan 
verkkosivuillaan tähän mennessä 
käynnistettyjen ehdotuspyyntöjen 
mukaisten avustusten saajien luettelon;

Or. en

Tarkistus 9
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, että varainhoitovuonna 
2010 Euroopan unionin osuus 
yhteisyritysten talousarviosta oli 
262 500 000 euroa;

21. panee merkille, että varainhoitovuonna 
2010 Euroopan unionin osuus 
yhteisyritysten talousarviosta oli 
505 000 000 euroa;

Or. en


