
AM\893455RO.doc PE483.677v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/2237(DEC)

7.3.2012

AMENDAMENTELE
1 - 9

Proiect de raport
Monica Luisa Macovei
(PE474.059v01)

Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune 
europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent 
exercițiului financiar 2010
(C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))



PE483.677v01-00 2/6 AM\893455RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\893455RO.doc 3/6 PE483.677v01-00

RO

Amendamentul 1
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Întreprinderii comune 
europene pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Întreprinderii comune aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Întreprinderii 
comune europene pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Întreprinderii comune aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Întreprinderii comune 
europene pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Întreprinderii comune aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Întreprinderii 
comune europene pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Întreprinderii comune aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1
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Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii 
comune europene pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor 
Întreprinderii comune europene pentru 
ITER și pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Întreprinderii 
comune europene pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune pentru 
exercițiul financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor 
Întreprinderii comune europene pentru 
ITER și pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune pentru exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Bart Staes

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că Curtea de 
Conturi atrage atenția asupra faptului că 
resursele necesare pentru proiectul ITER 
sunt substanțial mai mari decât resursele 
totale orientative preconizate a fi necesare 
pentru perioada 2007-2014;

2. remarcă cu îngrijorare că Curtea de 
Conturi atrage atenția asupra faptului că 
resursele necesare pentru proiectul ITER 
sunt substanțial mai mari decât resursele 
totale orientative preconizate a fi necesare 
pentru perioada 2007-2014; recomandă 
insistent să se reevalueze proiectul și 
nevoile sale financiare (viitoare) și solicită 
Comisiei să calculeze costurile implicate 
de întreruperea proiectului;
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Or. en

Amendamentul 6
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
reportările din exercițiul 2009 au constat în 
credite de angajament în valoare de 
106 800 000 EUR și în credite de plată în 
valoare de 52 200 000 EUR, acestea fiind, 
în principal, credite acumulate de la țara-
gazdă a ITER și alocate construcției ITER;

5. ia act de faptul că reportările din 
exercițiul 2009 au constat în credite de 
angajament în valoare de 
106 800 000 EUR și în credite de plată în 
valoare de 52 200 000 EUR, acestea fiind, 
în principal, credite acumulate de la țara-
gazdă a ITER și alocate construcției ITER;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază cu îngrijorare valoarea mare 
a soldului de trezorerie, care era de 
78 800 000 EUR la sfârșitul exercițiului, 
ceea ce reprezintă 26,8% din creditele de 
plată disponibile pentru 2010;

7.  subliniază valoarea mare a soldului de 
trezorerie, care era de 78 800 000 EUR la 
sfârșitul exercițiului, ceea ce reprezintă 
26,8% din creditele de plată disponibile 
pentru 2010;

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sistemele de control intern ale 
Întreprinderii comune nu au fost integral 
concepute și aplicate, așa cum se solicită în 
Regulamentul său financiar; regretă, de 
asemenea, că au existat îndoieli cu privire 
la circuitele financiare și separarea 
funcțiilor; ia act de faptul că la
1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare o nouă 
structură organizatorică; remarcă totuși că 
responsabilitatea pentru circuitele 
financiare nu a fost pe deplin atribuită, iar 
posturile-cheie din Întreprinderea 
comună sunt în continuare vacante;

13. ia act de faptul că sistemele de control 
intern ale Întreprinderii comune nu au fost 
integral concepute și aplicate, așa cum se 
solicită în Regulamentul său financiar; ia 
act de faptul că la 1 ianuarie 2011 a intrat 
în vigoare o nouă structură organizatorică;
solicită Întreprinderii comune să 
soluționeze chestiunea responsabilității
pentru circuitele financiare și să informeze 
autoritatea de descărcare de gestiune cu 
privire la aceasta;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că, pentru exercițiul 
financiar 2010, contribuția totală a UE la 
bugetul întreprinderilor comune s-a ridicat 
la 262 500 000 EUR;

24. remarcă faptul că, pentru exercițiul 
financiar 2010, contribuția totală a UE la 
bugetul întreprinderilor comune s-a ridicat 
la 505 000 000 EUR;

Or. en


