
 

AM\1067463BG.doc  PE599.033v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

1.7.2015 A8-0217/2 

Изменение  2 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. отново заявява своята подкрепа за 

програмата ITER и се ангажира да 

гарантира подходящо финансиране; 

при все това изразява загриженост, че 

представянето на преразгледан 

график и финансово планиране за 

ITER, предвидено за ноември 2015 г., 

няма да позволи на бюджетния орган 

да отчете новата информация в 

годишната бюджетна процедура за 

2016 г.; освен това настоятелно 

призовава ITER и неговото съвместно 

предприятие за Европейския съюз – 

термоядрен синтез за енергия, 

незабавно да представят изисканите 

доклади относно освобождаването им 

от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета за 2013 г. и 

да предприемат последващи действия 

във връзка със съответните 

препоръки на Парламента; 

18. изразява съжаление, че 

финансирането за ITER е само слабо 

намалено и е съчетано с обявеното 

прихващане през периода 2018 –

 2020 г.; подчертава важността на 

постепенното спиране на 

финансирането за този 

нежизнеспособен проект в контекста 

на неотдавнашното потвърждение, 

наред с други, от германското 

правителство, че нито графикът, 

нито планът за разходите, който 

вече беше преразгледан, са 

реалистични, както и критичния 

анализ на Сметната палата; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Изменение  3 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18a. изразява съжаление, че новият 

генерален директор за ITER ще 

представи преразгледан график и план 

за плащанията за проекта с 

шестмесечно закъснение през ноември 

2015 г., тъй като ще бъде твърде 

късно бюджетният орган да отчете в 

достатъчна степен новата 

информация в годишната бюджетна 

процедура за 2016 г.; подчертава, че с 

цел да се гарантира финансова 

стабилност и ефикасност на 

разходите Парламентът ще си запази 

правото да задели част от 

бюджетните кредити за ITER в 

резерв докато бъде извършена 

изчерпателна оценка на новите 

факти и цифри; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Изменение  4 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18б. изразява съжаление, че ITER и 

неговото съвместно предприятие за 

Европейския съюз – термоядрен 

синтез за енергия, не предприеха 

последващи действия във връзка с 

препоръките на Парламента, като не 

представиха изисквания доклад 

относно тяхното освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета за 2013 г.; 

отбелязва със загриженост липсата 

на прозрачност и повишения риск от 

нередности; настоятелно ги 

призовава незабавно да изяснят 

своето положение не по-късно от 

август 2015 г.; 

Or. en 

 

 


