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Alteração 1
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor da Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 2
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor da Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão pela 
execução do orçamento da Empresa 
Comum para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da 
Empresa Comum Europeia para o ITER e o 

1. Aprova o encerramento das contas da 
Empresa Comum Europeia para o ITER e o 
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Desenvolvimento da Energia de Fusão 
relativas ao exercício de 2010;

Desenvolvimento da Energia de Fusão 
relativas ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 4
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da 
Empresa Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão 
relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Empresa Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão 
relativas ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Bart Staes

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Constata com preocupação que o 
Tribunal de Contas chama a atenção para o 
requisito de um aumento substancial de 
recursos para o projeto ITER, em 
comparação com os recursos indicativos 
totais considerados necessários para o 
período 2007-2014;

2. Constata com preocupação que o 
Tribunal de Contas chama a atenção para o 
requisito de um aumento substancial de 
recursos para o projeto ITER, em 
comparação com os recursos indicativos 
totais considerados necessários para o 
período 2007-2014; recomenda vivamente 
a reavaliação do projeto e das suas 
(futuras) necessidades financeiras, e 
solicita à Comissão que calcule os custos 
de uma interrupção do projeto;

Or. en



AM\893455PT.doc 5/6 PE483.677v01-00

PT

Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece com alguma preocupação
que as dotações transitadas de 2009 
totalizavam 106 800 000 euros em 
dotações de autorizações e 52 200 000 
euros em dotações de pagamentos e que 
estas dotações são principalmente 
provenientes do Estado anfitrião do ITER e 
afetadas à construção do ITER;

5. Regista que as dotações transitadas de 
2009 totalizavam 106 800 000 euros em 
dotações de autorizações e 52 200 000 
euros em dotações de pagamentos e que 
estas dotações são principalmente 
provenientes do Estado anfitrião do ITER e 
afetadas à construção do ITER;

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta com preocupação o elevado 
saldo de tesouraria, que ascendia a 
78 800 000 euros no final do exercício, 
representando 26,8 % das dotações de 
pagamentos disponíveis em 2010;

7. Salienta o elevado saldo de tesouraria, 
que ascendia a 78 800 000 euros no final 
do exercício, representando 26,8 % das 
dotações de pagamentos disponíveis em 
2010;

Or. en

Alteração 8
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Verifica com apreensão que os 13. Verifica que os sistemas de controlo 
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sistemas de controlo interno da Empresa 
Comum ainda não foram completamente 
elaborados e aplicados conforme exigido 
pelo seu Regulamento Financeiro; lamenta 
ainda que se tenha manifestado 
preocupação relativamente aos circuitos 
financeiros e à separação de funções;
reconhece que uma nova estrutura 
organizacional se tornou operacional em 1 
de janeiro de 2011; constata, porém, que a 
responsabilidade pelos circuitos financeiros 
ainda não foi totalmente atribuída e que 
cargos essenciais da Empresa Comum 
ainda não foram preenchidos;

interno da Empresa Comum ainda não 
foram completamente elaborados e 
aplicados conforme exigido pelo seu 
Regulamento Financeiro; reconhece que 
uma nova estrutura organizacional se 
tornou operacional em 1 de janeiro de 
2011; solicita à Empresa Comum que
resolva a questão da responsabilidade 
pelos circuitos financeiros e informe a 
autoridade de quitação em conformidade;

Or. en

Alteração 9
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Verifica que, relativamente ao 
exercício de 2010, a contribuição total da 
União Europeia para o orçamento das 
Empresas Comuns foi de 262 500 000
euros;

24. Verifica que, relativamente ao 
exercício de 2010, a contribuição total da 
União Europeia para o orçamento das 
Empresas Comuns foi de 505 000 000
euros;

Or. en


