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2.3.2016 A8-0036/1 

Изменение  1 

Ернест Марагал, Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че бюджетът за 2017 г. 

ще бъде засегнат от вътрешни и външни 

предизвикателства пред сигурността, 

които може също така да приемат 

формата на терористични заплахи или 

екстремизъм, и от изпълнението на 

споделената програма на Съюза и 

държавите членки за осигуряване на 

пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие в ЕС; подчертава в този 

контекст значението на бюджетните 

инструменти на ЕС, като фонд 

„Вътрешна сигурност“, за разглеждане 

на най-важните предизвикателства и 

засилване на трансграничното 

оперативно сътрудничество; 

9. подчертава, че бюджетът за 2017 г. 

ще бъде засегнат от вътрешни и външни 

предизвикателства пред сигурността, 

които може също така да приемат 

формата на терористични заплахи или 

екстремизъм, и от изпълнението на 

споделената програма на Съюза и 

държавите членки за осигуряване на 

пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие в ЕС; подчертава в този 

контекст значението на бюджетните 

инструменти на ЕС, като фонд 

„Вътрешна сигурност“, за разглеждане 

на най-важните предизвикателства, 

включително чрез подобряване на 

превантивните мерки, както и на 

трансграничното оперативно 

сътрудничество; 

Or. en 
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Ернест Марагал, Индрек Таранд 
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Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. потвърждава своята подкрепа за 

международната изследователска и 

инженерна програма „ITER“ и 

ангажимента си за осигуряване на 

подходящо финансиране за нея; 

загрижен е обаче, че по тази програма 

могат да възникнат нови забавяния и 

допълнителни разходи, както и че 

може да има свързани с това 

евентуални последици за бюджета на 

Съюза; ето защо съжалява, че не 

можа да оцени равнището на 

бюджетните кредити за „ITER“ за 

2016 г. на фона на актуализираните 

план и график за плащания; очаква 

този преразгледан план да бъде 

включен при изготвянето на 

проектобюджета за 2017 г.; призовава 

за точен механизъм за отчетност, 

който ще даде ясна представа за 

размера на финансовите средства, 

осигурявани за международния 

проект, и ще оцени ефективността 

на използването им; 

29. с оглед на факта, че след години 

научни изследвания в областта на 

термоядрения синтез, количеството 

енергия, което трябва да се 

инжектира, е повече от това на 

произвежданата енергия, и че се 

губят и ще се губят милиарди евро, 

призовава за разработване на 

стратегия за излизане от 

изследователската и инженерна 

програма „ITER“, което ще освободи 

значителни ресурси за ускоряване на 

развитието на изследванията, 

свързани с енергийната ефективност 
и възобновяемите енергийни 

източници; 

Or. en 
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Ернест Марагал, Индрек Таранд 
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Предложение за резолюция Изменение 

29. потвърждава своята подкрепа за 

международната изследователска и 

инженерна програма „ITER“ и 

ангажимента си за осигуряване на 

подходящо финансиране за нея; 

загрижен е обаче, че по тази програма 

могат да възникнат нови забавяния и 

допълнителни разходи, както и че може 

да има свързани с това евентуални 

последици за бюджета на Съюза; ето 

защо съжалява, че не можа да оцени 

равнището на бюджетните кредити 
за „ITER“ за 2016 г. на фона на 

актуализираните план и график за 

плащания; очаква този преразгледан 

план да бъде включен при 

изготвянето на проектобюджета за 

2017 г.; призовава за точен механизъм за 

отчетност, който ще даде ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

осигурявани за международния проект, 

и ще оцени ефективността на 

използването им; 

29. потвърждава своята подкрепа за 

международната изследователска и 

инженерна програма „ITER“ и 

ангажимента си за осигуряване на 

подходящо финансиране за нея; 

загрижен е обаче, че по тази програма 

могат да възникнат нови забавяния и 

допълнителни разходи, както и че може 

да има свързани с това евентуални 

последици за бюджета на Съюза; 

отбелязва факта, че Комисията 

отхвърли новия план за действие за 

„ITER“, тъй като счита, че той нито 

е „зрял“, нито е „ясен“; изразява 

съжаление за факта, че планът не е 

представен нито на 

обществеността, нито на 

Парламента; призовава за точен 

механизъм за отчетност, който ще даде 

ясна представа за размера на 

финансовите средства, осигурявани за 

международния проект, и ще оцени 

ефективността на използването им; 

счита, че с оглед на ясните грешки в 

управлението, възможността за 

поставяне в резерв на бюджетните 

кредити за „ITER“ не следва да се 

отхвърля, докато не бъде осигурено 

добро управление; 

Or. en 
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Ернест Марагал, Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. потвърждава своята подкрепа за 

международната изследователска и 

инженерна програма „ITER“ и 

ангажимента си за осигуряване на 

подходящо финансиране за нея; 

загрижен е обаче, че по тази програма 

могат да възникнат нови забавяния и 

допълнителни разходи, както и може 

да има свързани с това евентуални 

последици за бюджета на Съюза; ето 

защо съжалява, че не можа да оцени 

равнището на бюджетните кредити 
за „ITER“ за 2016 г. на фона на 

актуализираните план и график за 

плащания; очаква този преразгледан 

план да бъде включен при 

изготвянето на проектобюджета за 

2017 г.; призовава за точен механизъм за 

отчетност, който ще даде ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

осигурявани за международния проект, 

и ще оцени ефективността на 

използването им; 

29. изразява загриженост относно 

забавянията и допълнителните 

разходи, които може да възникнат по 

програма „ITER“, както и за 

свързаните с това евентуални 

последици за бюджета на Съюза; 

отбелязва факта, че Комисията 

отхвърли новия план за действие за 

„ITER“, тъй като счита, че той нито 

е „зрял“, нито е „ясен“; изразява 

съжаление за факта, че планът не е 

представен нито на 

обществеността, нито на 

Парламента; призовава за точен 

механизъм за отчетност, който ще даде 

ясна представа за размера на 

финансовите средства, осигурявани за 

международния проект, и ще оцени 

ефективността на използването им; 

счита, че с оглед на ясните грешки в 

управлението, бюджетните кредити 

за „ITER“ следва да бъдат поставени 

в резерв, докато не бъде осигурено 

добро управление; 

Or. en 

 

 


