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Muudatusettepanek 1
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ITERi ja tuumasünteesienergeetika 
arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori 
tegevuse ettevõtte 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. kiidab heaks ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise
Euroopa ühisettevõtte direktori tegevuse 
ettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ITERi ja tuumasünteesienergeetika 
arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori 
tegevuse ettevõtte 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

1. kiidab heaks ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõtte direktori tegevuse 
ettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ITERi ja tuumasünteesienergeetika 
arendamise Euroopa ühisettevõtte 2010. 
aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõtte 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... ITERi ja tuumasünteesienergeetika 
arendamise Euroopa ühisettevõtte 2010. 
aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõtte 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Bart Staes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib murega, et kontrollikoda juhib 
tähelepanu vajadusele suurendada oluliselt 
ITERi projekti vahendeid võrreldes algselt 
ette nähtud soovituslike koguvahenditega 
perioodiks 2007–2014;

2. märgib murega, et kontrollikoda juhib 
tähelepanu vajadusele suurendada oluliselt 
ITERi projekti vahendeid võrreldes algselt 
ette nähtud soovituslike koguvahenditega 
perioodiks 2007–2014; soovitab tungivalt 
projekt ja selle (edasised) rahalised 
vajadused ümber hinnata ning palub 
komisjonil arvutada välja projekti 
lõpetamisega seotud kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. märgib murega, et 2009. aastast kanti 
üle 106 800 000 eurot kulukohustuste 
assigneeringuid ja 52 200 000 eurot 
maksete assigneeringuid ning et need 
assigneeringud tulenevad põhiliselt ITERi 
asukohariigist ja on määratud ITERi 
ehituseks;

5. märgib, et 2009. aastast kanti üle 106 
800 000 eurot kulukohustuste 
assigneeringuid ja 52 200 000 eurot 
maksete assigneeringuid ning et need 
assigneeringud tulenevad põhiliselt ITERi 
asukohariigist ja on määratud ITERi 
ehituseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib murelikult tähelepanu suurele 
rahakonto saldole, mis ulatus aasta lõpus 
78 800 000 euroni, moodustades 26,8% 
2010. aasta eelarvesse kantud maksete 
assigneeringutest;

7. juhib tähelepanu suurele rahakonto 
saldole, mis ulatus aasta lõpus 78 800 000 
euroni, moodustades 26,8% 2010. aasta 
eelarvesse kantud maksete 
assigneeringutest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib murelikult, et ühisettevõtte 
sisekontrollisüsteemid ei ole ikka veel 
vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjadele 
täielikult kehtestatud ega rakendatud; 
väljendab samuti muret, et on tõstatatud 
küsimusi raharinglusest ja kohustuste 
lahususest; võtab teadmiseks, et uus 

13. märgib, et ühisettevõtte 
sisekontrollisüsteemid ei ole ikka veel 
vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjadele 
täielikult kehtestatud ega rakendatud; võtab 
teadmiseks, et uus organisatsiooni 
struktuur hakkas kehtima 1. jaanuaril 2011; 
kutsub ühisettevõtet üles tegelema
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organisatsiooni struktuur hakkas kehtima 
1. jaanuaril 2011; märgib siiski, et vastutus
raharingluse eest ei ole ikka veel täielikult 
määratud ja et mõned peamised 
ametikohad olid endiselt täitmata;

raharingluse eest vastutamise probleemiga 
ning teavitama vastavalt eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. märgib, et 2010. aastal moodustas 
Euroopa Liidu makse ühisettevõtete 
eelarvesse kokku 262 500 000 eurot;

24. märgib, et 2010. aastal moodustas 
Euroopa Liidu makse ühisettevõtete 
eelarvesse kokku 505 000 000 eurot;

Or. en


