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1.7.2015 A8-0217/2 

Grozījums Nr.  2 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atkārtoti pauž atbalstu ITER 
programmai un ir apĦēmies tai 
nodrošināt atbilstīgu finansējumu; tomēr 
pauž bažas par to, ka, paredzot iesniegt 
ITER pārskatīto grafiku un finanšu plānu 
2015. gada novembrī, budžeta 
lēmējinstitūcijai netiek dota iespēja 
2016. gada budžeta procedūrā Ħemt vērā 
jauno informāciju; turklāt mudina ITER 
un kodolsintēzes enerăētikas attīstības 
vajadzībām izveidoto Eiropas 
kopuzĦēmumu nekavējoties iesniegt 
prasītos ziĦojumus par 2013. gada 
budžeta izpildi un īstenot atbilstīgos 
Parlamenta ieteikumus; 

18. pauž nožēlu par to, ka ITER 
finansējums ir tikai nedaudz samazināts 
un ir saistīts ar paziĦoto kompensāciju 
2018.–2020. gadā; uzsver, ka ir svarīgi 
pakāpeniski pārtraukt finansējumu šim 
nerealizējamam projektam, Ħemot vērā 
cita starpā neseno Vācijas valdības 
apgalvojumu, ka ne grafiks, ne izdevumu 
plāns, kas jau ir pārskatīts, nav reālistisks, 
kā arī Revīzijas palātas veikto kritisko 
analīzi; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Grozījums Nr.  3 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a pauž nožēlu par to, ka jaunais ITER 
ăenerāldirektors gatavojas 2015. gada 
novembrī ar sešu mēnešu kavēšanos 
iesniegt pārskatītu projekta grafiku un 
maksājumu plānu, jo tas būs pārāk vēlu, 
lai budžeta lēmējinstitūcija jauno 
informāciju varētu pienācīgi Ħemt vērā 
2016. gada budžeta procedūrā; uzsver, ka 
nolūkā nodrošināt finanšu stabilitāti un 
efektivitāti Parlaments paturēs sev tiesības 
daĜu no ITER vajadzībām paredzētajām 
apropriācijām iekĜaut rezervē līdz brīdim, 
kad jaunie fakti un skaitĜi būs rūpīgi 
izvērtēti; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Grozījums Nr.  4 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.b pauž nožēlu par to, ka ITER un 
kodolsintēzes enerăētikas attīstības 
vajadzībām izveidotais Eiropas 
kopuzĦēmums nav veikuši pasākumus 
saistībā ar Parlamenta ieteikumiem, proti, 
nav iesnieguši prasīto ziĦojumu saistībā 
ar to 2013. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu; ar bažām norāda, ka 
trūkst pārredzamības un palielinās 
pārkāpumu risks; mudina tos nekavējoties 
un ne vēlāk kā 2015. gada augustā 
izskaidrot savu situāciju; 

Or. en 


