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Pozmeňujúci návrh 40/rev
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 
Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 
Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0298/2015
José Manuel Fernandes, Gérard Deprez
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely
11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. potvrdzuje svoju podporu programu 
ITER a je zaviazaný zabezpečiť jeho 
primerané financovanie; je však 
znepokojený možnými ďalšími zdržaniami 
a dodatočnými nákladmi tohto programu, 
ako aj súvisiacim možným dosahom na 
rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie 
nad tým, že nemohol posúdiť úroveň 
rozpočtových prostriedkov pre ITER na 
rok 2016 oproti aktualizovanému plánu 
platieb a harmonogramu, ktorý má byť 
predložený rade ITER až v novembri 2015; 
očakáva však, že tento revidovaný plán 
poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 
odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 
v príslušnom uznesení o udelení 
absolutória za rok 2013, boli náležite 
zohľadnené a že finančné zdravie a 
efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 
má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 
rozpočtového zmierovacieho konania 
v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá 
na tom, že je potrebná úplná 
transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky 
spoločného podniku Fusion for Energy do 
programu ITER; požaduje vytvorenie 
riadneho mechanizmu zodpovednosti, 
ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 
finančných prostriedkov poskytovaných na 
tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

20. berie na vedomie podporu programu 
ITER a záväzok zabezpečiť jeho 
financovanie; je však znepokojený 
možnými ďalšími zdržaniami 
a dodatočnými nákladmi tohto programu, 
ako aj súvisiacim možným dosahom na 
rozpočet Únie; vyjadruje preto hlboké 
poľutovanie nad tým, že nemohol posúdiť 
úroveň rozpočtových prostriedkov pre 
ITER na rok 2016 oproti aktualizovanému 
plánu platieb a harmonogramu, ktorý má 
byť predložený Rade ITER až v novembri 
2015; očakáva však, že tento revidovaný 
plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 
odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 
v príslušnom uznesení o udelení 
absolutória za rok 20131, boli náležite 
zohľadnené a že finančné zdravie a 
efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 
má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 
rozpočtového zmierovacieho konania 
v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá 
na tom, že je potrebná úplná 
transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky 
spoločného podniku Fusion for Energy do 
programu ITER; požaduje vytvorenie 
riadneho mechanizmu zodpovednosti, 
ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 
finančných prostriedkov poskytovaných na 
tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 
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efektívnosť ich využitia; efektívnosť ich využitia;

__________________ __________________
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 
apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu za plnenie rozpočtu 
spoločného podniku pre ITER a rozvoj 
energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 
2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168).

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 
apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu za plnenie rozpočtu 
spoločného podniku pre ITER a rozvoj 
energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 
2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168).
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