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José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 

2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. își reafirmă sprijinul pentru 
programul ITER și este hotărât să asigure 
un nivel corespunzător de finanțare; este 
totuși preocupat de faptul că prezentarea 
unui calendar revizuit și a planificării 
financiare aferente ITER, prevăzute 
pentru noiembrie 2015, nu va permite 
autorității bugetare să țină seama de 
aceste noi informații în cadrul procedurii 
bugetare anuale pentru 2016; îndeamnă, 
de asemenea, ITER și întreprinderea 
comună europeană conexă pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune să prezinte 
fără întârziere rapoartele solicitate 
privind descărcarea de gestiune a acestora 
pe 2013 și să dea curs recomandărilor 
corespunzătoare formulate de Parlament; 

18. regretă faptul că finanțarea ITER este 
redusă doar într-o mică măsură și că, pe 
lângă aceasta, a fost anunțată o 
compensare în perioada 2018-2020; 
subliniază că este important ca finanțarea 
pentru acest proiect neviabil să fie sistată 
treptat, având în vedere, printre altele, 
afirmațiile recente ale guvernului 
german, potrivit căruia nici orarul, nici 
planul de cheltuieli, care a fost revizuit 
deja, nu sunt realiste și analiza critică a 
Curții de Conturi; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 
Punctul 18 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. regretă faptul că noul director 
general al ITER urmează să prezinte, în 
noiembrie 2015, un orar și un plan de 
cheltuieli revizuite ale proiectului cu un 
termen de șase luni, întrucât, la data 
respectivă, va fi prea târziu pentru 
autoritatea bugetară să țină seama în 
suficientă măsură de informațiile noi în 
cadrul procedurii bugetare anuale pentru 
2016; subliniază că, pentru a asigura 
soliditatea financiară și eficiența în 
efectuarea cheltuielilor, Parlamentul își 
rezervă dreptul ca, până la evaluarea 
detaliată a noilor date și cifre, să înscrie 
în rezervă o parte din creditele ITER; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. regretă, de asemenea, faptul că ITER 
și întreprinderea comună europeană 
conexă pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune nu au dat curs recomandărilor 
formulate de Parlament, neprezentând 
raportul solicitat privind descărcarea de 
gestiune pe 2013; constată cu îngrijorare 
lipsa de transparență și riscurile tot mai 
numeroase de apariție a unor nereguli; le 
îndeamnă să își clarifice situația 
neîntârziat, până cel târziu în august 
2015; 

Or. en 

 

 


