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Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. потвърждава своята подкрепа за 
програма „ITER“ и ангажимента си 
осигури подходящото ѝ финансиране; 
изразява при все това загриженост във 
връзка с възможни нови забавяния и 
допълнителни разходи по тази 
програма, както и във връзка със 
свързаните евентуални последици за 
бюджета на Съюза; съжалява 
следователно, че нямаше възможност да 
направи оценка на равнището на 
бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 
в контекста на актуализираните план на 
плащанията и график, които ще бъдат 
представени в Съвета относно ITER 
едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 
този преразгледан план да съдържа 
достатъчно доказателства, че 
препоръките на Парламента, изложени в 
съответната резолюция за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2013 година, са били взети 
предвид и че ще бъдат осигурени 
финансова стабилност и ефективност на 
разходите; възнамерява да повдигне 
този въпрос в рамките на 
помирителната процедура относно 
бюджета за 2016 г.; настоява освен това 
на необходимостта от пълна 

20. отбелязва подкрепата за програма 
„ITER“ и ангажимента за осигуряване 
на подходящото ѝ финансиране; 
изразява при все това загриженост във 
връзка с възможни нови забавяния и 
допълнителни разходи по тази 
програма, както и във връзка със 
свързаните евентуални последици за 
бюджета на Съюза; дълбоко съжалява 
следователно, че нямаше възможност да 
направи оценка на равнището на 
бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 
в контекста на актуализираните план на 
плащанията и график, които ще бъдат 
представени в Съвета относно ITER 
едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 
този преразгледан план да съдържа 
достатъчно доказателства, че 
препоръките на Парламента, изложени в 
съответната резолюция за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2013 година, са били взети 
предвид и че ще бъдат осигурени 
финансова стабилност и ефективност на 
разходите; възнамерява да повдигне 
този въпрос в рамките на 
помирителната процедура относно 
бюджета за 2016 г.;  настоява освен това 
на необходимостта от пълна 
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прозрачност по отношение на 
използването на вноските на съвместно 
предприятие „термоядрен синтез за 
енергия“ в програмата „ITER“; 
призовава за точен механизъм за 
отчетност, който да дава ясна представа 
за размера на финансовите средства, 
предоставяни на международния 
проект, и да оценява ефективното им 
използване;

прозрачност по отношение на 
използването на вноските на съвместно 
предприятие „термоядрен синтез за 
енергия“ в програмата „ITER“; 
призовава за точен механизъм за 
отчетност, който да дава ясна представа 
за размера на финансовите средства, 
предоставяни на международния 
проект, и да оценява ефективното им 
използване;

__________________ __________________
1 Резолюция на Европейския парламент 
от 29 април 2015 г., съдържаща 
забележките, които са неразделна част 
от решението за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Европейското съвместно 
предприятие за ITER и развитието на 
термоядрената енергия за финансовата 
2013 година (приети текстове, 
P8_TA(2015)0168).

1 Резолюция на Европейския парламент 
от 29 април 2015 г., съдържаща 
забележките, които са неразделна част 
от решението за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Европейското съвместно 
предприятие за ITER и развитието на 
термоядрената енергия за финансовата 
2013 година (приети текстове, 
P8_TA(2015)0168).
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