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Pozměňovací návrh 40/REV
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 
Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 
Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0298/2015
José Manuel Fernandes, Gérard Deprez
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly
11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje svou podporu programu 
ITER a je odhodlán pro něj zajistit 
odpovídající financování; je však 
znepokojen možnými dalšími prodlevami a 
dodatečnými náklady u tohoto programu a 
také souvisejícími možnými dopady na 
rozpočet Unie; lituje tudíž, že nemohl 
posoudit výši prostředků programu ITER 
na rok 2016 ve srovnání s aktualizovaným 
platebním plánem a časovým rozpisem, jež 
mají být v Radě ITER předloženy až v 
listopadu 2015; očekává však, že tento 
revidovaný plán dostatečným způsobem 
prokáže, že byla náležitě zohledněna 
doporučení Parlamentu uvedená v 
příslušném usnesení o udělení absolutoria 
za rok 20131, a že bude zajištěno řádné 
finanční hospodaření a efektivita výdajů; 
má v úmyslu předložit tuto záležitost v 
rámci dohodovacího řízení o rozpočtu na 
rok 2016; mimoto trvá na tom, že je nutné 
zajistit plnou transparentnost využívání 
příspěvků společného podniku Fusion for 
Energy do programu ITER; žádá řádný 
mechanismus zodpovědnosti, který 
poskytne jasnou představu o výši 
finančních zdrojů přidělených na tento 
mezinárodní projekt a který zajistí 
vyhodnocování účelnosti jejich 

20. bere na vědomí podporu programu 
ITER a odhodlání zajistit pro něj 
financování; je však znepokojen možnými 
dalšími prodlevami a dodatečnými náklady 
u tohoto programu a také souvisejícími 
možnými dopady na rozpočet Unie; 
hluboce tudíž lituje, že nemohl posoudit 
výši prostředků programu ITER na rok 
2016 ve srovnání s aktualizovaným 
platebním plánem a časovým rozpisem, jež 
mají být v Radě ITER předloženy až v 
listopadu 2015; očekává však, že tento 
revidovaný plán dostatečným způsobem 
prokáže, že byla náležitě zohledněna 
doporučení Parlamentu uvedená v 
příslušném usnesení o udělení absolutoria 
za rok 20131, a že bude zajištěno řádné 
finanční hospodaření a efektivita výdajů; 
má v úmyslu předložit tuto záležitost v 
rámci dohodovacího řízení o rozpočtu na 
rok 2016; mimoto trvá na tom, že je nutné 
zajistit plnou transparentnost využívání 
příspěvků společného podniku Fusion for 
Energy do programu ITER; žádá řádný 
mechanismus zodpovědnosti, který 
poskytne jasnou představu o výši 
finančních zdrojů přidělených na tento 
mezinárodní projekt a který zajistí 
vyhodnocování účelnosti jejich 
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vynakládání; vynakládání;

__________________ __________________
1Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
29. dubna 2015 obsahující připomínky, 
které jsou nedílnou součástí rozhodnutí 
o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 
společného podniku pro ITER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy na rozpočtový 
rok 2013 (Přijaté texty, 
P8_TA(2015)0168).

1Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
29. dubna 2015 obsahující připomínky, 
které jsou nedílnou součástí rozhodnutí 
o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 
společného podniku pro ITER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy na rozpočtový 
rok 2013 (Přijaté texty, 
P8_TA(2015)0168).
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