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2.3.2016 A8-0036/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2017 

bude ovlivněn vnitřními a vnějšími 

bezpečnostními hrozbami, které mohou mít 

také podobu teroristických hrozeb nebo 

extrémismu, a prováděním sdíleného 

programu Unie a členských států, jehož 

cílem je dosáhnout toho, aby se EU stala 

prostorem svobody, bezpečnosti a práva; 

v této souvislosti zdůrazňuje důležitost 

rozpočtových nástrojů EU, jako je Fond 

pro vnitřní bezpečnost, pro řešení 

nejzásadnějších výzev a posílení operativní 

přeshraniční spolupráce; 

9. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2017 

bude ovlivněn vnitřními a vnějšími 

bezpečnostními hrozbami, které mohou mít 

také podobu teroristických hrozeb nebo 

extrémismu, a prováděním sdíleného 

programu Unie a členských států, jehož 

cílem je dosáhnout toho, aby se EU stala 

prostorem svobody, bezpečnosti a práva; 

v této souvislosti zdůrazňuje důležitost 

rozpočtových nástrojů EU, jako je Fond 

pro vnitřní bezpečnost, pro řešení 

nejzásadnějších výzev, mimo jiné 

posílením preventivních opatření 

i operativní přeshraniční spolupráce; 

Or. en 



 

AM\1088424CS.doc  PE579.732v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2.3.2016 A8-0036/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. potvrzuje svou podporu 

mezinárodnímu programu pro výzkum 

energie (ITER) a pro související 

inženýrské činnosti a je odhodlán pro něj 

zajistit odpovídající financování; je však 

znepokojen dalšími prodlevami a 

vícenáklady, k nimž by mohlo v souvislosti 

s tímto programem dojít, a také možnými 

dopady na rozpočet Unie; lituje proto, že 

nemohl posoudit výši prostředků 

programu ITER na rok 2016 ve srovnání 

s aktualizovaným platebním plánem a 

časovým rozpisem; očekává, že revidovaný 

plán bude začleněn do přípravy návrhu 

rozpočtu na rok 2017; žádá řádný 

mechanismus zodpovědnosti, který bude 

poskytovat jasný přehled o výši finančních 

zdrojů přidělených na tento mezinárodní 

projekt a vyhodnotí účelnost jejich 

vynakládání; 

29. vzhledem ke skutečnosti, že po letech 

výzkumu jaderné syntézy vyžaduje tento 

projekt více energie, než jí dokáže vyrobit, 

a že byly a ještě budou promrhány 

miliardy eur, žádá, aby byla vypracována 

strategie ukončení programu ITER 

a souvisejících inženýrských činností, 

čímž by se uvolnily značné zdroje pro 

rychlejší rozvoj energetické účinnosti 

a pro výzkum obnovitelných zdrojů 

energie; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. potvrzuje svou podporu 

mezinárodnímu programu pro výzkum 

energie (ITER) a pro související inženýrské 

činnosti a je odhodlán pro něj zajistit 

odpovídající financování; je však 

znepokojen dalšími prodlevami a 

vícenáklady, k nimž by mohlo v souvislosti 

s tímto programem dojít, a také možnými 

dopady na rozpočet Unie; lituje proto, že 

nemohl posoudit výši prostředků 

programu ITER na rok 2016 ve srovnání 

s aktualizovaným platebním plánem a 

časovým rozpisem; očekává, že revidovaný 

plán bude začleněn do přípravy návrhu 

rozpočtu na rok 2017; žádá řádný 

mechanismus zodpovědnosti, který bude 

poskytovat jasný přehled o výši finančních 

zdrojů přidělených na tento mezinárodní 

projekt a vyhodnotí účelnost jejich 

vynakládání; 

29. potvrzuje svou podporu 

mezinárodnímu programu pro výzkum 

energie (ITER) a pro související inženýrské 

činnosti a je odhodlán pro něj zajistit 

odpovídající financování; je však 

znepokojen dalšími prodlevami a 

vícenáklady, k nimž by mohlo v souvislosti 

s tímto programem dojít, a také možnými 

dopady na rozpočet Unie; bere na vědomí, 

že Komise zamítla nový akční plán ITERu 

jako nepropracovaný a nejasný;  

vyjadřuje politování nad tím, že tento plán 

nebyl zpřístupněn veřejnosti, ani 

Parlamentu; žádá řádný mechanismus 

zodpovědnosti, který bude poskytovat 

jasný přehled o výši finančních zdrojů 

přidělených na tento mezinárodní projekt a 

vyhodnotí účelnost jejich vynakládání; 

domnívá se, že vzhledem k jasným 

manažerským pochybením by se mělo 

počítat s možností umístit prostředky na 

projekt ITER do rezervy, dokud nebude 

zajištěno řádné řízení; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. potvrzuje svou podporu 

mezinárodnímu programu pro výzkum 

energie (ITER) a pro související 

inženýrské činnosti a je odhodlán pro něj 

zajistit odpovídající financování; je však 

znepokojen dalšími prodlevami a 

vícenáklady, k nimž by mohlo v souvislosti 

s tímto programem dojít, a také možnými 

dopady na rozpočet Unie; lituje proto, že 

nemohl posoudit výši prostředků 

programu ITER na rok 2016 ve srovnání 

s aktualizovaným platebním plánem a 

časovým rozpisem; očekává, že revidovaný 

plán bude začleněn do přípravy návrhu 

rozpočtu na rok 2017; žádá řádný 

mechanismus zodpovědnosti, který bude 

poskytovat jasný přehled o výši finančních 

zdrojů přidělených na tento mezinárodní 

projekt a vyhodnotí účelnost jejich 

vynakládání; 

29. je znepokojen dalšími prodlevami a 

vícenáklady, k nimž by mohlo v souvislosti 

s programem ITER dojít, a také možnými 

dopady na rozpočet Unie; bere na vědomí, 

že Komise zamítla nový akční plán ITERu 

jako nepropracovaný a nejasný;  

vyjadřuje politování nad tím, že tento plán 

nebyl zpřístupněn veřejnosti, ani 

Parlamentu; žádá řádný mechanismus 

zodpovědnosti, který bude poskytovat 

jasný přehled o výši finančních zdrojů 

přidělených na tento mezinárodní projekt a 

vyhodnotí účelnost jejich vynakládání; 

domnívá se, že vzhledem k jasným 

manažerským pochybením by měly být 

prostředky na projekt ITER umístěny do 

rezervy, dokud nebude zajištěno řádné 

řízení; 

Or. en 

 

 


