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1.7.2015 A8-0217/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. opätovne zdôrazňuje svoju podporu 

programu ITER a zaväzuje sa zabezpečiť 

primerané financovanie; je však 

znepokojený tým, že predloženie 

revidovaného harmonogramu 

a finančného plánu ITER naplánované 

na november 2015 neumožní 

rozpočtovému orgánu zohľadniť nové 

informácie v ročnom rozpočtovom 

postupe na rok 2016; okrem toho 

naliehavo vyzýva ITER a jeho spoločný 

podnik pre rozvoj energie jadrovej 

syntézy, aby bezodkladne predložil 

požadované správy týkajúce sa jeho 

absolutória za rok 2013 a aby dodržiaval 

príslušné odporúčania Parlamentu; 

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

financovanie projektu ITER je iba mierne 

znížené a že je spojené s už oznámeným 

vyrovnaním znížených prostriedkov v 

rokoch 2018 až 2020; zdôrazňuje, že je 

dôležité postupne znižovať finančné 

prostriedky na tento neživotaschopný 

projekt vzhľadom na nedávne vyhlásenie, 

o. i. nemeckej vlády, ktorá potvrdila, že 

ani harmonogram, ani už revidovaný plán 

výdavkov nie sú realistické, na čo 

poukázal aj Dvor audítorov vo svojej 

kritickej analýze; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

1.7.2015 A8-0217/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. s poľutovaním konštatuje, že nový 

generálny riaditeľ projektu ITER 

predstaví revidovaný harmonogram a 

plán platieb tohto projektu so 

šesťmesačným oneskorením v novembri 

2015, keď už bude neskoro na to, aby 

rozpočtový orgán mohol v rámci ročného 

rozpočtového postupu na rok 2016 

náležite zohľadniť nové informácie; 

zdôrazňuje, že v záujme finančného 

zdravia a efektívneho vynakladania  

prostriedkov si Parlament vyhradí právo 

na presun časti rozpočtových prostriedkov 

projektu ITER do rezervy dovtedy, pokým 

nebudú dôkladne posúdené nové 

skutočnosti a sumy; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18b. s poľutovaním konštatuje, že ITER a 

Európsky spoločný podnik pre ITER a 

rozvoj energie jadrovej syntézy sa neriadili 

odporúčaniami Európskeho parlamentu a 

nepredložili požadovanú správu o 

absolutóriu na rok 2013 týmto dvom 

subjektom; so znepokojením berie na 

vedomie nedostatočnú transparentnosť a 

zvýšené riziko výskytu nezrovnalostí; 

naliehavo vyzýva tieto subjekty, aby 

situáciu okamžite vysvetlili, a to najneskôr 

do augusta 2015; 

Or. en 

 

 


