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1.7.2015 A8-0217/2 

Poprawka  2 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

BudŜet na rok 2016 – upowaŜnienie do rozmów trójstronnych 

2015/2074(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. potwierdza swoje poparcie dla 

programu ITER i zobowiązuje się do 

zapewnienia odpowiedniego 

finansowania; jest jednak zaniepokojony 

tym, Ŝe prezentacja zmienionego 

harmonogramu i planowania 

finansowego w odniesieniu do projektu 

ITER przewidziana na listopad 2015 r. 

uniemoŜliwi władzy budŜetowej 

uwzględnienie nowych informacji w 

rocznej procedurze budŜetowej na 2016 r.; 

ponadto nalega, aby ITER i Europejskie 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej bezzwłocznie 

przedstawiły wymagane sprawozdania 

dotyczące absolutorium za 2013 r. i 

zastosowały się do odnośnych zaleceń 

Parlamentu; 

18. ubolewa nad tym, Ŝe finansowanie 

ITER zostało jedynie trochę zmniejszone 

i połączone z zapowiedzianym 

kompensowaniem w latach 2018–2020; 

podkreśla znaczenie stopniowego 

znoszenia finansowania tego 

nierentownego projektu w świetle 

niedawnego oświadczenia między innymi 

rządu niemieckiego, zgodnie z którym ani 

harmonogram, ani plan wydatków, który 

juŜ został zmieniony, nie są realistyczne, 

a takŜe w świetle krytycznej analizy 

Trybunału Obrachunkowego; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Poprawka  3 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

BudŜet na rok 2016 – upowaŜnienie do rozmów trójstronnych 

2015/2074(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. wyraŜa ubolewanie w związku z tym, 

Ŝe nowy dyrektor generalny ITER 

przedstawi zmieniony harmonogram 

i plan wydatków dotyczący projektu z 

sześciomiesięcznym opóźnieniem – 

w listopadzie 2015 r., co uniemoŜliwi 

władzy budŜetowej odpowiednie 

uwzględnienie nowych informacji 

w rocznej procedurze budŜetowej 

dotyczącej 2016 r.; podkreśla, Ŝe z myślą o 

zapewnieniu dobrej kondycji finansowej 

i efektywności wydatków Parlament 

zastrzeŜe sobie prawo umieszczenia części 

środków na ITER w rezerwie, aby mieć 

czas na dokładną ocenę nowych faktów i 

liczb; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Poprawka  4 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

BudŜet na rok 2016 – upowaŜnienie do rozmów trójstronnych 

2015/2074(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. ubolewa, Ŝe ITER i Europejskie 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej nie zastosowały 

się do zaleceń Parlamentu i nie 

przedstawiły wymaganego sprawozdania 

dotyczącego ich absolutorium za rok 

2013; zauwaŜa z zaniepokojeniem brak 

przejrzystości i zwiększone ryzyko 

nieprawidłowości; nalega, aby oba 

podmioty wyjaśniły sytuację bezzwłocznie 

i nie później niŜ w sierpniu 2015 r.; 

Or. en 

 

 


