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21.10.2015 A8-0298/12 

Amandman  12 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 6. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

6. donio je također odluku da će poduzeti 

mjere u pogledu aktualne krize koja 

pogađa europske poljoprivrednike, osobito 

u mliječnom sektoru, te da će već u svom 

stajalištu o proračunu za 2016. uključiti 

mjere podrške u hitnim slučajevima u 

iznosu od 500 milijuna EUR koje je 

najavila Komisija; vjeruje da će pismo 

izmjene 2/2016 koje će poslati Komisija 

omogućiti određivanje točnih proračunskih 

linija koje će u tom kontekstu biti 

povećane; pozdravlja odluku Komisije da 

neiskorištena sredstva iz pričuve za slučaj 

krize prenese iz proračuna za 2015. u 

proračun za 2016. te napominje da će ta 

neiskorištena sredstva biti iskorištena za 

povrat sredstava korisnicima izravnih 

plaćanja, kao što je predviđeno u Uredbi 

(EU) br. 1306/2013; 

6. donio je također odluku da će poduzeti 

mjere u pogledu aktualne krize koja 

pogađa europske poljoprivrednike, osobito 

u mliječnom sektoru, te da će već u svoje 

stajalište uvrstiti dodatna sredstva za 

proračun za 2016., čime će doprinijeti 

mjerama podrške u hitnim slučajevima u 

iznosu od 500 milijuna EUR koje je 

najavila Komisija; vjeruje da će pismo 

izmjene 2/2016 koje će poslati Komisija 

omogućiti određivanje točnih proračunskih 

linija koje će u tom kontekstu biti povećane 

i iznose povećanja; podsjeća na to da bez 

mjera kao što je upravljanje ponudom 

hitna pomoć neće biti učinkovita za 

rješavanje sadašnjeg problema 

neodrživosti poljoprivrednih tržišta, dok 

se, štoviše, već pokazalo da je oslanjanje 

na zastarjele instrumente učinkovitog 

izvoza svojeg strukturnog suficita štetno 

za tržišta i poljoprivrednike zemalja u 

razvoju; stoga smatra da dodatno 

financiranje ne bi trebalo dovesti do 

povećanog izvoza iz EU-a u zemlje u 

razvoju po cijenama kojima se 

potkopavaju tržišta i izvori zarade u tim 

zemljama; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Amandman  13 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 10.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 10a. žali zbog toga što u stručnim 

skupinama Komisije i dalje nema 

ravnoteže jer njima pretjerano dominiraju 

korporativni interesi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Amandman  14 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 20. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

20. potvrđuje svoju potporu programu 

ITER te se obvezuje da će mu osigurati 

dostatna sredstva; međutim, zabrinut je 

zbog mogućih daljnjih kašnjenja i dodatnih 

troškova tih programa kao i zbog s tim 

povezanih potencijalnih posljedica na 

proračun Unije; stoga žali što nije mogao 

procijeniti razinu sredstava za ITER za 

2016. u odnosu na novi plan i raspored 

plaćanja koji će biti predstavljen tek na 

vijeću ITER-a u studenom 2015.; međutim, 

očekuje da će taj revidirani plan sadržavati 

dovoljno dokaza da su prijedlozi 

Parlamenta, iz relevantne Odluke o 

razrješnici za financijsku godinu 2013.
8
, 

propisno uzeti u obzir te da će financijska 

stabilnost i učinkovitost potrošnje biti 

zajamčeni; to pitanje namjerava postaviti 

tijekom mirenja u proračunskom postupku 

za 2016.; nadalje, ustraje na potrebi za 

potpunom transparentnošću u pogledu 

korištenja doprinosima koje Fuzija za 

energiju pruža programu ITER; poziva na 

izradu odgovarajućeg mehanizma za 

odgovornost kojim će se dati jasan pregled 

iznosa financijskih sredstava za 

međunarodne projekte i ocijeniti uspješnost 

njihove uporabe;  

20. zabrinut je zbog mogućih daljnjih 

kašnjenja i dodatnih troškova programa 

ITER, kao i zbog s tim povezanih 

potencijalnih posljedica za proračun Unije; 

stoga žali što nije mogao procijeniti razinu 

sredstava za ITER za 2016. u odnosu na 

novi plan i raspored plaćanja koji će biti 

predstavljen tek u Vijeću ITER-a u 

studenom 2015.; zabrinut je da taj 

revidirani plan neće sadržavati dovoljno 

dokaza da su prijedlozi Parlamenta iz 

relevantne Odluke o razrješnici za 

financijsku godinu 2013. propisno uzeti u 

obzir te da će financijska stabilnost i 

učinkovitost potrošnje biti zajamčeni; to 

pitanje namjerava postaviti tijekom mirenja 

u proračunskom postupku za 2016.; 

nadalje, ustraje u potrebi za potpunom 

transparentnošću u pogledu korištenja 

doprinosa iz programa Fuzija za energiju 

programu ITER; poziva na izradu 

odgovarajućeg mehanizma za odgovornost 

kojim će se dati jasan pregled iznosa 

financijskih sredstava za međunarodne 

projekte i ocijeniti uspješnost njihove 

uporabe;  

8
 Rezolucija Europskog parlamenta od 29. 

travnja 2015. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 

8
 Rezolucija Europskog parlamenta od 29. 

travnja 2015. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 
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izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća 

za ITER i razvoj energije fuzije za 

financijsku godinu 2013. (usvojeni 

tekstovi, P8_TA(2015)0168). 

izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća 

za ITER i razvoj energije fuzije za 

financijsku godinu 2013. (usvojeni 

tekstovi, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Amandman  15 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 20. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

20. potvrđuje svoju potporu programu 

ITER te se obvezuje da će mu osigurati 

dostatna sredstva; međutim, zabrinut je 

zbog mogućih daljnjih kašnjenja i dodatnih 

troškova tih programa kao i zbog s tim 

povezanih potencijalnih posljedica na 

proračun Unije; stoga žali što nije mogao 

procijeniti razinu sredstava za ITER za 

2016. u odnosu na novi plan i raspored 

plaćanja koji će biti predstavljen tek u 

Vijeću ITER-a u studenom 2015.; 

međutim, očekuje da će taj revidirani plan 

sadržavati dovoljno dokaza da su prijedlozi 

Parlamenta, iz relevantne Odluke o 

razrješnici za financijsku godinu 2013.
8
, 

propisno uzeti u obzir te da će financijska 

stabilnost i učinkovitost potrošnje biti 

zajamčeni; to pitanje namjerava postaviti 

tijekom mirenja u proračunskom postupku 

za 2016.; nadalje, ustraje u potrebi za 

potpunom transparentnošću u pogledu 

korištenja doprinosa iz programa Fuzija za 

energiju programu ITER; poziva na izradu 

odgovarajućeg mehanizma za odgovornost 

kojim će se dati jasan pregled iznosa 

financijskih sredstava za međunarodne 

projekte i ocijeniti uspješnost njihove 

uporabe;  

20. potvrđuje svoju potporu programu 

ITER te se obvezuje da će mu osigurati 

dostatna sredstva; međutim, zabrinut je 

zbog mogućih daljnjih kašnjenja i dodatnih 

troškova tih programa kao i zbog s tim 

povezanih potencijalnih posljedica na 

proračun Unije; stoga žali što nije mogao 

procijeniti razinu sredstava za ITER za 

2016. u odnosu na novi plan i raspored 

plaćanja koji će biti predstavljen tek u 

Vijeću ITER-a u studenom 2015.; 

međutim, očekuje da će taj revidirani plan 

sadržavati dovoljno dokaza da su prijedlozi 

Parlamenta, iz relevantne Odluke o 

razrješnici za financijsku godinu 2013.
8
, 

propisno uzeti u obzir te da će financijska 

stabilnost i učinkovitost potrošnje biti 

zajamčeni; to pitanje namjerava postaviti 

tijekom mirenja u proračunskom postupku 

za 2016.; nadalje, ustraje u potrebi za 

potpunom transparentnošću u pogledu 

korištenja doprinosa iz programa Fuzija za 

energiju programu ITER; poziva na izradu 

odgovarajućeg mehanizma za odgovornost 

kojim će se dati jasan pregled iznosa 

financijskih sredstava za međunarodne 

projekte i ocijeniti uspješnost njihove 

uporabe; predlaže da se odobrena sredstva 

stave u pričuvu te da se oslobode samo 

ako se u okviru ažuriranog plana projekta 

koji treba biti predstavljen u 
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studenom 2015. ponudi dovoljno dokaza o 

tome da su preporuke Parlamenta 

propisno uzete u obzir; 

8
 Rezolucija Europskog parlamenta od 29. 

travnja 2015. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 

izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća 

za ITER i razvoj energije fuzije za 

financijsku godinu 2013. (usvojeni 

tekstovi, P8_TA(2015)0168). 

8
 Rezolucija Europskog parlamenta od 29. 

travnja 2015. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 

izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća 

za ITER i razvoj energije fuzije za 

financijsku godinu 2013. (usvojeni 

tekstovi, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Amandman  16 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 20.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 20a. zabrinut je zbog nedavne tvrdnje 

njemačke vlade, između ostalih, da ni 

vremenski plan ITER-a ni njegov plan 

potrošnje, kojim je potrošnja već 

povećana, nisu realni; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Amandman  17 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 20.b (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 20b. ističe golemu neujednačenost između 

sredstava iz proračuna EU-a 

namijenjenih za nuklearne aktivnosti i 

potpore obnovljivoj energiji usmjerenoj 

prema budućnosti; stoga smatra da bi 

odustajanje od projekta ITER oslobodilo 

prijeko potrebna sredstva koja bi se mogla 

upotrijebiti za ulaganje u tehnologije 

obnovljive energije koje su već operativne; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Amandman  18 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 20.c (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 20c. smatra da bi proračunsku liniju 

Euratoma za nuklearnu fisiju i zaštitu od 

zračenja trebalo preusmjeriti na stavljanje 

nuklearnih elektrana izvan pogona te, u 

istom ozračju, smatra da bi odobrena 

sredstva za nuklearne aktivnosti 

Zajedničkog istraživačkog centra trebalo 

koristiti samo za aktivnosti nužne za 

primjenu zaštitnih mjera; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Amandman  19 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 21. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

21. stavlja u pričuvu dio sredstava za 

standardizaciju financijskog izvještavanja i 

financijske revizije te poziva na usvajanje 

preporuka iz izvješća Maystadt koje se 

odnose na zadaću i odgovornosti Europske 

savjetodavne skupine za financijsko 

izvještavanje, čime bi se također ojačao 

utjecaj Europske unije u određivanju 

međunarodnih računovodstvenih 

standarda; 

21. stavlja u pričuvu dio sredstava za 

standardizaciju financijskog izvještavanja i 

financijske revizije te poziva na usvajanje 

preporuka iz izvješća gospodina 

Maystadta, koje se odnose na zadaću i 

odgovornosti Europske savjetodavne 

skupine za financijsko izvještavanje, čime 

bi se također ojačao utjecaj Europske unije 

u određivanju međunarodnih 

računovodstvenih normi; također je 

zabrinut zbog toga što se znatna 

financijska sredstva EU-a izdvajaju za 

zakladu IFRS, a ona nije ostvarila 

potrebna poboljšanja u smislu 

odgovornosti, transparentnosti i 

demokracije; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Amandman  20 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 28. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

28. pozdravlja predstavljanje 

sveobuhvatnog paketa mjera Komisije za 

hitne slučajeve u vrijednosti od 

500 milijuna EUR za podršku europskim 

poljoprivrednicima, prvenstveno u 

mliječnom sektoru zbog sve manjih cijena 

sirovine i sve veće proizvodnje mlijeka; 

naglašava da su posljedice najozbiljnije u 

udaljenim područjima gdje je 

socioekonomska važnost mliječnog sektora 

neupitna; taj iznos uvrštava u svoje čitanje 

kao znak podrške najavi Komisije te sa 

zadovoljstvom očekuje njegovo cjelovito 

uvrštavanje tijekom postupka mirenja na 

temelju pisma izmjene; naglašava da bi taj 

paket trebao doprinijeti cijelom nizu mjera 

usmjerenih na pronalazak rješenja za 

gubitke i dugoročne posljedice koje je za 

europske poljoprivrednike imao ruski 

embargo na poljoprivredne proizvode, jer 

je Rusija do sada bila druga najvažnija 

destinacija za izvoz poljoprivrednih 

proizvoda Unije; 

28. prima na znanje predstavljanje 

sveobuhvatnog paketa mjera Komisije za 

hitne slučajeve u vrijednosti od 

500 milijuna EUR za podršku europskim 

poljoprivrednicima, prvenstveno u 

mliječnom sektoru zbog sve manjih cijena 

sirovine i sve veće proizvodnje mlijeka; 

naglašava da su posljedice najozbiljnije u 

udaljenim područjima gdje je 

socioekonomska važnost mliječnog sektora 

neupitna; taj iznos uvrštava u svoje čitanje 

te sa zadovoljstvom očekuje njegovo 

cjelovito uvrštavanje tijekom postupka 

mirenja na temelju pisma izmjene; 

podsjeća na to da bez mjera kao što je 

upravljanje ponudom hitna pomoć neće 

biti učinkovita za rješavanje sadašnjeg 

problema neodrživosti poljoprivrednih 

tržišta i rizika koji dovode do daljnjeg 

dampinga poljoprivrednih proizvoda EU-a 

u zemljama u razvoju; naglašava da bi taj 

paket trebao doprinijeti cijelom nizu mjera 

usmjerenih na pronalazak rješenja za 

gubitke i dugoročne posljedice koje je za 

europske poljoprivrednike imao ruski 

embargo na poljoprivredne proizvode jer je 

Rusija do sada bila druga najvažnija 

destinacija za izvoz poljoprivrednih 

proizvoda Unije; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Amandman  21 

Indrek Tarand 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Opći proračun Europske unije za 2016. – svi dijelovi 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 28.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 28a. smatra da se izvoznim subvencijama 

narušava trgovina i da su u suprotnosti s 

razvojnim ciljevima EU-a; stoga podržava 

njihovo potpuno ukidanje; 

Or. en 

 

 


