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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för
den verkställande direktören för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas avseende genomförandet av det 
gemensamma företagets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar den 
verkställande direktören för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ansvarsfrihet för
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för
den verkställande direktören för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas avseende genomförandet av det 
gemensamma företagets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar den 
verkställande direktören för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ansvarsfrihet för
genomförandet av det gemensamma 
företagets budget för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1
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Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … avslutandet av 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet … avslutandet av 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar med stor 
oro att det gemensamma företaget har 
använt en fjärdedel av sin planerade 
varaktighet fram till den 
31 december 2017 för att uppnå 
ekonomisk självständighet. Parlamentet 
insisterar på att dessa förseningar dock 
inte bör förorsaka en förlängning av den 
tioårsperiod som företaget ska finnas till, 
utan bör i stället uppmuntra det 
gemensamma företaget att ta itu med alla 

utgår
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brister och nå sina mål inom den 
planerade tioårsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 6
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar med stor oro 
att det gemensamma företaget har använt 
en fjärdedel av sin planerade varaktighet 
fram till den 31 december 2017 för att 
uppnå ekonomisk självständighet. 
Parlamentet insisterar på att dessa 
förseningar dock inte bör förorsaka en 
förlängning av den tioårsperiod som 
företaget ska finnas till, utan bör i stället 
uppmuntra det gemensamma företaget att 
ta itu med alla brister och nå sina mål inom 
den planerade tioårsperioden.

5. Europaparlamentet noterar med stor oro 
att det gemensamma företaget har använt 
en fjärdedel av sin planerade varaktighet 
fram till den 31 december 2017 för att 
uppnå ekonomisk självständighet. 
Parlamentet insisterar på att dessa 
förseningar dock inte bör förorsaka en 
förlängning bortanför det officiella 
slutdatumet den 31 december 2017, utan 
bör i stället uppmuntra det gemensamma 
företaget att ta itu med alla brister och nå 
sina mål inom den planerade livslängden.

Or. en

Ändringsförslag 7
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet beklagar att en 
förteckning över det gemensamma 
företagets stödmottagare ännu inte 
offentliggjorts. Parlamentet anser att detta 
återspeglar brister i transparensen från 
det gemensamma företagets sida. Därför 
uppmanas det gemensamma företaget att 
på sin webbplats offentliggöra en 

utgår
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förteckning över stödmottagare för varje 
ansökningsomgång som hittills lanserats.

Or. en

Ändringsförslag 8
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet beklagar att en 
förteckning över det gemensamma 
företagets stödmottagare ännu inte 
offentliggjorts. Parlamentet anser att detta 
återspeglar brister i transparensen från 
det gemensamma företagets sida. Därför 
uppmanas det gemensamma företaget att 
på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över stödmottagare för varje 
ansökningsomgång som hittills lanserats.

15. Europaparlamentet noterar att en 
förteckning över det gemensamma 
företagets stödmottagare ännu inte 
offentliggjorts. Parlamentet uppmanar det 
gemensamma företaget att på sin webbplats 
offentliggöra en förteckning över 
stödmottagare för varje ansökningsomgång 
som hittills lanserats.

Or. en

Ändringsförslag 9
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet konstaterar att 
unionens totala bidrag till de gemensamma 
företagens budget för budgetåret 2010 
uppgick till 262 500 000 EUR.

21. Europaparlamentet konstaterar att 
unionens totala bidrag till de gemensamma 
företagens budget för budgetåret 2010 
uppgick till 505 000 000 EUR.

Or. en


