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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.3.2016 A8-0036/1 

Módosítás  1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy a 2017-es 

költségvetésre hatást gyakorolnak a belső 

és külső biztonsági kihívások, melyek 

terrorfenyegetettség vagy szélsőségesség 

formáját is ölthetik, valamint az Unió és a 

tagállamok közös menetrendjének 

végrehajtása, amely a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló uniós térség biztosítására irányul; 

hangsúlyozza e tekintetben az uniós 

költségvetési eszközök, például a Belső 

Biztonsági Alap fontosságát a legnagyobb 

jelentőségű kihívások kezelésében és a 

határokon átnyúló operatív együttműködés 

javításában; 

9. hangsúlyozza, hogy a 2017-es 

költségvetésre hatást gyakorolnak a belső 

és külső biztonsági kihívások, melyek 

terrorfenyegetettség vagy szélsőségesség 

formáját is ölthetik, valamint az Unió és a 

tagállamok közös menetrendjének 

végrehajtása, amely a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló uniós térség biztosítására irányul; 

hangsúlyozza e tekintetben az uniós 

költségvetési eszközök, például a Belső 

Biztonsági Alap fontosságát a legnagyobb 

jelentőségű kihívások kezelésében, többek 

között a megelőző intézkedések és a 

határokon átnyúló operatív együttműködés 

javítása révén; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/2 

Módosítás  2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja ITER nemzetközi kutatási és 

tervezési programot, és elkötelezett annak 

megfelelő finanszírozása mellett; 

aggodalmát fejezi ki azonban e program 

esetleges további késedelmei és az így 

felmerülő további költségek, valamint 

ezeknek az uniós költségvetésre 

potenciálisan gyakorolt hatása miatt; 

ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

2016-os ITER előirányzatok szintjét nem 

állt módjában felmérni a frissített 

kifizetési terv és ütemezés alapján; 

elvárja, hogy a felülvizsgált tervet vegyék 

figyelembe a 2017-es költségvetési tervezet 

elkészítésekor; megfelelő 

elszámoltathatósági mechanizmus 

létrehozását kéri, amely világos áttekintést 

nyújt a nemzetközi projekthez nyújtott 

pénzügyi források összegéről, és értékeli 

felhasználásuk eredményességét; 

29. tekintettel arra, hogy a magfúzió 

területén évek óta végzett kutatások 

ellenére több energiát kell befektetni, mint 

amennyi termelődik, és sok milliárd eurót 

vesztegettek már el és fognak 

elvesztegetni, felszólít az ITER kutatási és 

tervezési programból való kivonulásra 

vonatkozó stratégia kidolgozására, amely 

jelentős forrásokat szabadítana fel az 

energiahatékonysággal és a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos kutatások 

felgyorsítására; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Módosítás  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja ITER nemzetközi kutatási és 

tervezési programot, és elkötelezett annak 

megfelelő finanszírozása mellett; 

aggodalmát fejezi ki azonban e program 

esetleges további késedelmei és az így 

felmerülő további költségek, valamint 

ezeknek az uniós költségvetésre 

potenciálisan gyakorolt hatása miatt; ezért 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2016-os 

ITER előirányzatok szintjét nem állt 

módjában felmérni a frissített kifizetési 

terv és ütemezés alapján; elvárja, hogy a 

felülvizsgált tervet vegyék figyelembe a 

2017-es költségvetési tervezet 

elkészítésekor; megfelelő 

elszámoltathatósági mechanizmus 

létrehozását kéri, amely világos áttekintést 

nyújt a nemzetközi projekthez nyújtott 

pénzügyi források összegéről, és értékeli 

felhasználásuk eredményességét; 

29. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja ITER nemzetközi kutatási és 

tervezési programot, és elkötelezett annak 

megfelelő finanszírozása mellett; 

aggodalmát fejezi ki azonban e program 

esetleges további késedelmei és az így 

felmerülő további költségek, valamint 

ezeknek az uniós költségvetésre 

potenciálisan gyakorolt hatása miatt; 

nyugtázza, hogy a Bizottság elutasította az 

ITER cselekvési tervét, mivel úgy ítélte 

meg, hogy az se nem „kiforrott”, se nem 

„világos”; sajnálja, hogy a tervet a 

nyilvánosság és a Parlament számára sem 

ismertették; megfelelő elszámoltathatósági 

mechanizmus létrehozását kéri, amely 

világos áttekintést nyújt a nemzetközi 

projekthez nyújtott pénzügyi források 

összegéről, és értékeli felhasználásuk 

eredményességét; a nyilvánvaló irányítási 

hibák fényében úgy véli, hogy nem szabad 

elvetni az ITER-re vonatkozó 

előirányzatok tartalékba helyezésének 

lehetőségét mindaddig, amíg nem 

garantálható a hatékony és eredményes 

gazdálkodás; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0036/4 

Módosítás  4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja ITER nemzetközi kutatási és 

tervezési programot, és elkötelezett annak 

megfelelő finanszírozása mellett; 

aggodalmát fejezi ki azonban e program 

esetleges további késedelmei és az így 

felmerülő további költségek, valamint 

ezeknek az uniós költségvetésre 

potenciálisan gyakorolt hatása miatt; ezért 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2016-os 

ITER előirányzatok szintjét nem állt 

módjában felmérni a frissített kifizetési 

terv és ütemezés alapján; elvárja, hogy a 

felülvizsgált tervet vegyék figyelembe a 

2017-es költségvetési tervezet 

elkészítésekor; megfelelő 

elszámoltathatósági mechanizmus 

létrehozását kéri, amely világos áttekintést 

nyújt a nemzetközi projekthez nyújtott 

pénzügyi források összegéről, és értékeli 

felhasználásuk eredményességét; 

29. aggodalmát fejezi ki az ITER 

programmal kapcsolatos további 

lehetséges késedelmek és költségek,  

valamint ezeknek az uniós költségvetésre 

potenciálisan gyakorolt hatása miatt; 

nyugtázza, hogy a Bizottság elutasította az 

ITER cselekvési tervét, mivel úgy ítélte 

meg, hogy az se nem „kiforrott”, se nem 

„világos”; sajnálja, hogy a tervet a 

nyilvánosság és a Parlament számára sem 

ismertették; megfelelő elszámoltathatósági 

mechanizmus létrehozását kéri, amely 

világos áttekintést nyújt a nemzetközi 

projekthez nyújtott pénzügyi források 

összegéről, és értékeli felhasználásuk 

eredményességét; a nyilvánvaló irányítási 

hibák fényében úgy véli, hogy az ITER-re 

vonatkozó előirányzatokat tartalékba kell 

helyezni mindaddig, amíg nem 

garantálható a hatékony és eredményes 

gazdálkodás; 

Or. en 

 

 


