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Amendement 1
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke
onderneming voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1
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Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 4
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Bart Staes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt bezorgd vast dat de Rekenkamer 
heeft gewezen op de noodzaak om de 
hulpbronnen voor het ITER-project 
aanzienlijk te vergroten ten opzichte van 
het indicatieve totaal aan hulpbronnen dat 
nodig werd geacht voor de periode 2007-
2014;

2. stelt bezorgd vast dat de Rekenkamer 
heeft gewezen op de noodzaak om de 
hulpbronnen voor het ITER-project 
aanzienlijk te vergroten ten opzichte van 
het indicatieve totaal aan hulpbronnen dat 
nodig werd geacht voor de periode 2007-
2014; beveelt met klem aan het project en 
de (toekomstige) financiële behoeften 
ervan opnieuw te evalueren, en vraagt de 
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Commissie de kosten te berekenen die 
gepaard gaan met de stopzetting van het 
project;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt bezorgd vast dat de overdrachten 
afkomstig van 2009 voor 
vastleggingskredieten 106 800 000 EUR en 
voor betalingskredieten 52 200 000 EUR 
bedroegen en dat deze kredieten 
hoofdzakelijk toegerekende baten zijn van 
het ITER-gastland en aan de ITER-
constructie zijn toegewezen;

5. stelt vast dat de overdrachten afkomstig 
van 2009 voor vastleggingskredieten 
106 800 000 EUR en voor 
betalingskredieten 52 200 000 EUR 
bedroegen en dat deze kredieten 
hoofdzakelijk toegerekende baten zijn van 
het ITER-gastland en aan de ITER-
constructie zijn toegewezen;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst met bezorgdheid op het hoge 
kassaldo dat aan het eind van het jaar 
78 800 000 EUR beliep, wat 26,8 % 
vertegenwoordigt van de beschikbare 
betalingskredieten in 2010;

7. wijst op het hoge kassaldo dat aan het 
eind van het jaar 78 800 000 EUR beliep, 
wat 26,8 % vertegenwoordigt van de 
beschikbare betalingskredieten in 2010;

Or. en
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Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt bezorgd vast dat de interne 
controlesystemen van de 
gemeenschappelijke onderneming nog niet 
volledig zijn opgezet en geïmplementeerd 
zoals voorgeschreven in het financieel 
reglement; betreurt het bovendien dat er 
bezorgdheid is geuit over de financiële 
circuits en de scheiding van 
verplichtingen; erkent dat er op 1 januari 
2011 een nieuwe organisatiestructuur 
operationeel werd; constateert echter dat
de verantwoordelijkheid voor de financiële 
procedures nog steeds niet volledig is 
toegewezen en dat er nog steeds vacatures 
zijn voor belangrijke posten binnen de 
gemeenschappelijke onderneming;

13. stelt vast dat de interne 
controlesystemen van de 
gemeenschappelijke onderneming nog niet 
volledig zijn opgezet en geïmplementeerd 
zoals voorgeschreven in het financieel 
reglement; erkent dat er op 1 januari 2011 
een nieuwe organisatiestructuur 
operationeel werd; roept de 
gemeenschappelijke onderneming op de 
kwestie van de verantwoordelijkheid voor 
de financiële procedures aan te pakken en 
de kwijtingsautoriteit hierover te 
informeren;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat de volledige bijdrage van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2010 aan de begroting van de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
262 500 000 EUR bedroeg;

24. merkt op dat de volledige bijdrage van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2010 aan de begroting van de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
505 000 000 EUR bedroeg;

Or. en


