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Predlog spremembe 1
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije glede izvrševanja 
proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije glede izvrševanja 
proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorju Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije glede izvrševanja 
proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije glede izvrševanja 
proračuna skupnega podjetja za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega skupnega podjetja za ITER in 
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fuzijske energije za proračunsko leto 2010; razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 4
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega skupnega podjetja za ITER in 
razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Bart Staes

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zaskrbljeno ugotavlja, da Računsko 
sodišče opozarja na zahtevo po bistveno 
višjih sredstvih za projekt ITER v 
primerjavi z okvirnimi skupnimi sredstvi, 
ki naj bi bila potrebna za obdobje 2007–
2014;

2. zaskrbljeno ugotavlja, da Računsko 
sodišče opozarja na zahtevo po bistveno 
višjih sredstvih za projekt ITER v 
primerjavi z okvirnimi skupnimi sredstvi, 
ki naj bi bila potrebna za obdobje 2007–
2014; toplo priporoča, da se ponovno 
oceni projekt in njegove (prihodnje) 
finančne potrebe, ter poziva Komisijo, naj 
izračuna, kolikšni bi bili stroški v primeru 
opustitve projekta;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, da je bilo iz leta 2009 
prenesenih 106 800 000 EUR odobritev za 
prevzem obveznosti in 52 200 000 EUR 
odobritev plačil ter da ta sredstva večinoma 
izhajajo iz države gostiteljice ITER in so 
dodeljena za gradnjo ITER;

5. ugotavlja, da je bilo iz leta 2009 
prenesenih 106.800.000 EUR odobritev za 
prevzem obveznosti in 52.200.000 EUR 
odobritev plačil ter da ta sredstva večinoma 
izhajajo iz države gostiteljice ITER in so 
dodeljena za gradnjo ITER;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zaskrbljeno poudarja visoko stanje 
denarnih sredstev, ki je konec leta znašalo 
78 800 000 EUR, kar je 26,8 % odobritev 
plačil, ki so bile na voljo v letu 2010;

7.  poudarja visoko stanje denarnih 
sredstev, ki je konec leta znašalo 
78.800.000 EUR, kar je 26,8 % odobritev 
plačil, ki so bile na voljo v letu 2010;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. zaskrbljeno ugotavlja, da sistemi 
skupnega podjetja notranje kontrole še niso 
v celoti vzpostavljeni in izvedeni, kot to 
zahteva njegova finančna uredba; poleg 

13. ugotavlja, da sistemi skupnega podjetja 
notranje kontrole še niso v celoti 
vzpostavljeni in izvedeni, kot to zahteva 
njegova finančna uredba; priznava, da je 
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tega obžaluje, da so bile izražene skrbi 
glede finančnih krogov in ločitve nalog;
priznava, da je 1. januarja 2011 začela 
veljati nova organizacijska struktura; 
vendar opaža, da odgovornost za finančne 
kroge še ni bila v celoti dodeljena in da 
bistvena delovna mesta skupnega podjetja 
še vedno niso zasedena;

1. januarja 2011 začela veljati nova 
organizacijska struktura; poziva skupno 
podjetje, naj se posveti vprašanju 
odgovornosti za finančne kroge in o tem 
ustrezno obvešča organ za podelitev 
razrešnice;

Or. en

Predlog spremembe 9
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je za proračunsko leto 
2010 celotni prispevek Evropske unije v 
proračun skupnih podjetij znašal 262 500 
000 EUR;

24. ugotavlja, da je za proračunsko leto 
2010 celotni prispevek Evropske unije v 
proračun skupnih podjetij znašal 
505.000.000 EUR;

Or. en


