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Ändringsförslag 1
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för 
direktören för Europeiska gemensamma 
företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi för budgetåret 2010 avseende 
genomförandet av 
Europeiska gemensamma företaget för Iter 
och utveckling av fusionsenergi budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för direktören för Europeiska gemensamma 
företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi för budgetåret 2010 avseende 
genomförandet av 
Europeiska gemensamma företaget för Iter 
och utveckling av fusionsenergi budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för 
direktören för Europeiska gemensamma 
företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi för budgetåret 2010 avseende 
genomförandet av 
Europeiska gemensamma företaget för Iter 
och utveckling av fusionsenergi budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet 
för direktören för Europeiska gemensamma 
företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi för budgetåret 2010 avseende 
genomförandet av 
Europeiska gemensamma företaget för Iter 
och utveckling av fusionsenergi budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1
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Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi för budgetåret 
2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska gemensamma företaget för Iter 
och utveckling av fusionsenergi för 
budgetåret 2010

Or. en

Ändringsförslag 4
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi för budgetåret 
2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska gemensamma företaget för Iter 
och utveckling av fusionsenergi för 
budgetåret 2010

Or. en

Ändringsförslag 5
Bart Staes

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar bekymrat att 
revisionsrätten uppmärksammat kraven på 
kraftigt ökade medel för Iter-projektet 
jämfört med de totala medel som 
bedömdes nödvändiga för perioden 
2007-2014.

2. Europaparlamentet noterar bekymrat att 
revisionsrätten uppmärksammat kraven på 
kraftigt ökade medel för Iter-projektet 
jämfört med de totala medel som 
bedömdes nödvändiga för perioden 
2007-2014. Parlamentet framför en 
bestämd rekommendation om att det görs 
en omprövning av projektet och dess 
(framtida) finansiella behov, och 
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uppmanar kommissionen att beräkna 
kostnaderna för att avsluta projektet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar bekymrat att 
överföringarna från 2009 uppgick till 
106 800 000 EUR i 
åtagandebemyndiganden och 
52 200 000 EUR i 
betalningsbemyndiganden och att dessa 
anslag till största delen kommer från Iters 
värdstat och anslogs till Iters uppbyggnad.

5. Europaparlamentet noterar att 
överföringarna från 2009 uppgick till 
106 800 000 EUR i 
åtagandebemyndiganden och 
52 200 000 EUR i 
betalningsbemyndiganden och att dessa 
anslag till största delen kommer från Iters 
värdstat och anslogs till Iters uppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker
bekymrat att kassabehållningen låg på 
78 800 000 EUR vid årets slut, vilket 
motsvarar 26,8 procent av tillgängliga 
betalningsbemyndiganden 2010.

7.  Europaparlamentet understryker att 
kassabehållningen låg på 78 800 000 EUR 
vid årets slut, vilket motsvarar 26,8 procent 
av tillgängliga betalningsbemyndiganden 
2010.

Or. en

Ändringsförslag 8
Edit Herczog
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet noterar bekymrat
att det gemensamma företaget inte hade 
inrättat och genomfört 
internkontrollsystemen fullt ut enligt 
kraven i dess budgetförordning. 
Parlamentet beklagar vidare att frågor 
väckts när det gäller 
ekonomihanteringsprocesserna och 
åtskillnaden av funktioner. Parlamentet
konstaterar att en ny organisationsstruktur 
började gälla den 1 januari 2011.
Parlamentet noterar dock att ansvaret för 
ekonomihanteringsprocesserna fortfarande 
inte fördelats och att vissa av det 
gemensamma företagets nyckelposter 
fortfarande var vakanta.

13. Europaparlamentet noterar att det 
gemensamma företaget inte hade inrättat 
och genomfört internkontrollsystemen fullt 
ut enligt kraven i dess budgetförordning.
Parlamentet konstaterar att en ny 
organisationsstruktur började gälla den 
1 januari 2011. Det gemensamma 
företaget uppmanas att ta upp frågan om
ansvaret för ekonomihanteringsprocesserna 
och att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 9
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionens totala bidrag till de 
gemensamma företagens budget för 
budgetåret 2010 uppgick till
262 500 000 EUR.

24. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionens totala bidrag till de 
gemensamma företagens budget för 
budgetåret 2010 uppgick till
505 000 000 EUR.

Or. en


