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1.7.2015 A8-0217/2 

Predlog spremembe  2 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Proračun za leto 2016 - Mandat za trialog 

2015/2074(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. ponovno izraža podporo programu 

ITER in predanost zagotavljanju 

ustreznega financiranja; je vseeno 

zaskrbljen, da proračunski organ zaradi 

predstavitve spremenjenega časovnega in 

finančnega načrta za ITER, ki bo 

predvidoma novembra 2015, v letnem 

proračunskem postopku za leto 2016 ne 

bo mogel upoštevati novih informacij; 

zato poziva ITER in njegovo Skupno 

podjetje Evropske unije za razvoj fuzijske 

energije, naj brez odlašanja predložite 

zahtevani poročili o podelitvi razrešnice za 

leto 2013 ter obravnavata ustrezna 

priporočila Parlamenta; 

18. obžaluje, da so se sredstva za ITER le 

nekoliko zmanjšala in so vezana na 

napovedano kompenzacijo v obdobju 

2018–2020;  poudarja, kako pomembno je 

postopoma ukiniti financiranje tega 

nesmiselnega projekta, tudi glede na 

nedavno potrditev, ki jo je med drugim 

podala nemška vlada, da niti časovni 

okvir niti načrt porabe, ki je bil že 

spremenjen, nista realistična, pa tudi 

glede na kritično analizo Računskega 

sodišča;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Predlog spremembe  3 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Proračun za leto 2016 - Mandat za trialog 

2015/2074(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. obžaluje, da bo novi generalni 

direktor za ITER predstavil spremenjen 

časovni in finančni načrt za projekt šele 

novembra 2015 s šestmesečno zamudo, saj 

bo to prepozno, da bi lahko proračunski 

organ v letnem proračunskem postopku za 

leto 2016 v zadostni meri upošteval nove 

informacije;  poudarja, da si bo 

Parlament, da bi zagotavljal finančno 

trdnost in učinkovitost porabe, pridržal 

pravico, da del sredstev za ITER uvrsti v 

rezervo, dokler se ne bodo temeljito 

ocenila nova dejstva in zneski; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Predlog spremembe  4 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Proračun za leto 2016 - Mandat za trialog 

2015/2074(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18b. obžaluje, da ITER in njegovo 

Skupno podjetje Evropske unije za razvoj 

fuzijske energije nista upoštevala 

priporočil Parlamenta, saj nista predložila 

zahtevanega poročila v zvezi s podelitvijo 

razrešnice za leto 2013;  z zaskrbljenostjo 

opozarja na pomanjkanje preglednosti in 

povečano tveganje za nepravilnosti; 

poziva ju, naj brez odlašanja, a najpozneje 

avgusta 2015 pojasnita nastalo stanje; 

Or. en 

 

 


