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Изменение 1
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейското 
съвместно предприятие за „ITER“ и 
развитието на термоядрената енергия
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Съвместното предприятие за 
финансовата 2010;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейското съвместно 
предприятие за „ITER“ и развитието на 
термоядрената енергия във връзка с 
изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 2
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейското 
съвместно предприятие за „ITER“ и 
развитието на термоядрената енергия
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Съвместното предприятие за 
финансовата 2010;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейското съвместно 
предприятие за „ITER“ и развитието на 
термоядрената енергия във връзка с 
изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1
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Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейското съвместно предприятие за 
„ITER“ и развитието на термоядрената 
енергия за финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейското съвместно 
предприятие за „ITER“ и развитието на 
термоядрената енергия за финансовата 
2010 година;

Or. en

Изменение 4
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейското съвместно предприятие за 
„ITER“ и развитието на термоядрената 
енергия за финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейското съвместно 
предприятие за „ITER“ и развитието на 
термоядрената енергия за финансовата 
2010 година;

Or. en

Изменение 5
Bart Staes

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва със загриженост, че 
Палатата обръща внимание на 
необходимостта от значително 
увеличение на средствата за проекта 
„ITER“ в сравнение с индикативния общ 
размер на средствата, считани за 
необходими за периода 2007–2014 г.;

2. отбелязва със загриженост, че 
Палатата обръща внимание на 
необходимостта от значително 
увеличение на средствата за проекта 
„ITER“ в сравнение с индикативния общ 
размер на средствата, считани за 
необходими за периода 2007–2014 г.; 
настоятелно препоръчва да се 
направи повторна оценка на проекта 
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и неговите (бъдещи) финансови 
потребности и изисква от 
Комисията да изчисли разходите, 
свързани с прекратяване на проекта;

Or. en

Изменение 6
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. отбелязва със загриженост, че 
пренесените от 2009 г. бюджетни 
кредити за поети задължения са в 
размер на 106 800 000 EUR, а 
бюджетните кредити за плащания —
52 200 000 EUR, както и че това са 
основно бюджетни кредити, натрупани 
от държавата — домакин на „ITER“, 
които са предназначени за изграждане 
на Съвместното предприятие;

5. отбелязва, че пренесените от 2009 г. 
бюджетни кредити за поети задължения 
са в размер на 106 800 000 EUR, а 
бюджетните кредити за плащания —
52 200 000 EUR, както и че това са 
основно бюджетни кредити, натрупани 
от държавата — домакин на „ITER“, 
които са предназначени за изграждане 
на Съвместното предприятие;

Or. en

Изменение 7
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава със загриженост
високото парично салдо, което в края на 
годината достига 78 800 000 EUR и 
представлява 26,8 % от наличните 
бюджетни кредити за плащания през 
2010 г.;

7.  подчертава високото парично салдо, 
което в края на годината достига 
78 800 000 EUR и представлява 26,8 % 
от наличните бюджетни кредити за 
плащания през 2010 г.;

Or. en



PE483.677v01-00 6/6 AM\893455BG.doc

BG

Изменение 8
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отбелязва със загриженост, че 
системите за вътрешен контрол на 
Съвместното предприятие все още не са 
напълно въведени и прилагани, както се 
изисква от разпоредбите на финансовия 
му регламент; изразява съжаление 
освен това, че е изказана загриженост 
относно финансовите потоци и 
разпределянето на задълженията;
признава, че от 1 януари 2011 г. действа 
нова организационна структура; 
отбелязва обаче, че задълженията във 
връзка с финансовите потоци все още не 
са били изцяло разпределени и че 
ключови постове в Съвместното 
предприятие все още са били незаети;

13. отбелязва, че системите за вътрешен 
контрол на Съвместното предприятие 
все още не са напълно въведени и 
прилагани, както се изисква от 
разпоредбите на финансовия му 
регламент; признава, че от 1 януари 
2011 г. действа нова организационна 
структура; призовава Съвместното 
предприятие да разгледа въпроса за 
задълженията във връзка с финансовите 
потоци и да информира съответно 
органа по освобождаване от 
отговорност;

Or. en

Изменение 9
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. отбелязва, че за финансовата 
2010 година общата вноска на 
Европейския съюз в бюджета на 
съвместните предприятия възлиза на 
262 500 000 EUR;

24. отбелязва, че за финансовата 2010 
година общата вноска на Европейския 
съюз в бюджета на съвместните 
предприятия възлиза на 505 000 000
EUR;

Or. en


