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20.4.2016 A8-0140/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 187 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 187a. opäť vyjadruje znepokojenie nad 

systematickým meškaním programu 

ITER, čo spochybňuje jeho efektívnosť a 

účinnosť; je hlboko znepokojený 

nadmernými nákladmi, ktoré ovplyvnili 

nákladovú účinnosť programu a ohrozili 

iné programy Únie, najmä v oblasti 

výskumnej politiky; s veľkým 

poľutovaním pripomína zasadnutie 

usporiadané 11. novembra v Parlamente, 

počas ktorého bol len ohlásený, ale nie 

predstavený, budúci akčný plán; je 

znepokojený odpoveďami Komisie z 3. 

decembra 2015, v ktorých sa uvádza, že 

Rada ITER v novembri 2015 rozhodla, že 

„(...) predpoklady, z ktorých vychádza 

navrhovaný harmonogram projektu, 

nemožno považovať za úplne realistické, a 

že súvisiace náklady IO sa zdajú byť príliš 

vysoké, najmä pokiaľ ide o požiadavky 

týkajúce sa zamestnancov. Sú potrebné 

ďalšie opakovania s domácimi 

agentúrami (najmä F4E) na zabezpečenie 

spoľahlivosti, stability a udržateľnosti 

nákladov návrhu harmonogramu v 

dlhodobom horizonte. (...) Preto sa Rada 

ITER na poslednom zasadnutí rozhodla 

uskutočniť nezávislé hodnotenie na 

vysokej úrovni zamerané na výsledky 

práce predložené organizáciou ITER a 

týkajúce sa technických záležitostí aj 

zdrojov. Toto hodnotenie by malo byť 
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k dispozícii pred zasadnutím Rady ITER 

v júni 2016 (...)“; považuje pokrok v tomto 

smere sa značne neuspokojivý; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 187 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 187b. žiada Komisiu, aby Parlamentu 

postúpila akčný plán predložený Rade 

ITER v novembri; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 187 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 187c. trvá na tom, aby mu Komisia do 

júna 2016 poskytla aktualizovaný 

dlhodobý harmonogram projektu ITER a 

aktualizované súvisiace náklady v rámci 

prípravy rozpočtových rozhodnutí na 

nasledujúci rok; pripomína, že na rok 

2016 boli na ITER vyčlenené platobné 

rozpočtové prostriedky vo výške takmer 

475 miliónov EUR; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 379 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

379. berie na vedomie veľkú pozornosť 

verejnosti a médií otázkam bezúhonnosti, 

čo znamená, že dobre fungujúce kódexy 

správania si vyžadujú neustálu pozornosť; 

zdôrazňuje, že kódex správania je účinným 

preventívnym opatrením iba vtedy, keď sa 

správne uplatňuje a jeho súlad sa 

systematicky skúma, nielen v prípade 

mimoriadnych udalostí; poukazuje na to, 

že kódex správania treba preskúmať do 

konca roka 2017; 

379. berie na vedomie veľkú pozornosť 

verejnosti a médií venovanú otázkam 

bezúhonnosti a potrebu silnej regulácie 

etických otázok v záujme dodržania 

ustanovení článku 17 ZEÚ a článku 245 

ZFEÚ; trvá na tom, že dobre fungujúce 

kódexy správania si vyžadujú neustálu 

pozornosť; zdôrazňuje, že kódex správania 

je účinným preventívnym opatrením iba 

vtedy, keď sa správne uplatňuje a keď sa 

jeho súlad skúma systematicky, nielen v 

prípade mimoriadnych udalostí; 

Or. en 

 

 


