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2.3.2016 A8-0036/1 

Pakeitimas 1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabrėžia, kad 2017 m. ES biudžetui 

poveikį darys vidaus ir išorės saugumo 

problemos, kurios taip pat gali įgauti 

terorizmo grėsmės ar ekstremizmo 

pavidalą, ir bendros Sąjungos ir valstybių 

narių darbotvarkės, kuria siekiama 

užtikrinti ES laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvę, įgyvendinimas; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia ES biudžeto 

priemonių, pavyzdžiui, Vidaus saugumo 

fondo (VSF) svarbą įveikiant svarbiausias 

problemas ir stiprinant tarpvalstybinį 

operatyvinį bendradarbiavimą; 

9. pabrėžia, kad 2017 m. ES biudžetui 

poveikį darys vidaus ir išorės saugumo 

problemos, kurios taip pat gali įgauti 

terorizmo grėsmės ar ekstremizmo 

pavidalą, ir bendros Sąjungos ir valstybių 

narių darbotvarkės, kuria siekiama 

užtikrinti ES laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvę, įgyvendinimas; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia ES biudžeto 

priemonių, pavyzdžiui, Vidaus saugumo 

fondo (VSF) svarbą įveikiant svarbiausias 

problemas, be kita ko, stiprinant 

prevencines priemones ir tarpvalstybinį 

operatyvinį bendradarbiavimą; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/2 

Pakeitimas 2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pakartoja, kad remia tarptautinę 

mokslinių tyrimų ir inžinerijos programą 

ITER ir yra įsipareigojęs užtikrinti 

tinkamą jos finansavimą; vis dėlto yra 

susirūpinęs dėl to, kad ši programa gali 

dar labiau vėluoti ir pareikalauti 

papildomų išlaidų, ir dėl galimo susijusio 

poveikio Sąjungos biudžetui; todėl 

apgailestauja, kad negalėjo įvertinti 

2016 m. ITER programos asignavimų 

dydžio atsižvelgdamas į atnaujintą 

mokėjimų planą ir tvarkaraštį; tikisi, kad 

peržiūrėtas planas bus įtrauktas rengiant 

2017 m. biudžeto projektą; ragina 

numatyti tinkamą atskaitomybės 

mechanizmą, kurį taikant būtų 

pateikiama aiški tarptautiniam projektui 

skiriamų finansinių išteklių dydžio 

apžvalga ir įvertinamas jų naudojimo 

veiksmingumas; 

29. atsižvelgiant į tai, kad jau ilgą laiką 

vykdant branduolių sintezės mokslinius 

tyrimus reikia įdėti daugiau energijos nei 

jos gaunama ir kad jau veltui panaudoti ir 

dar bus išleisti milijardai eurų, ragina 

numatyti pasitraukimo iš mokslinių tyrimų 

ir inžinerijos programos ITER strategiją, 

nes taip būtų išlaisvinti dideli ištekliai, 

kurias būtų paspartinta energijos 

vartojimo efektyvumo plėtra ir moksliniai 

tyrimai atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių srityje; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Pakeitimas 3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pakartoja, kad remia tarptautinę 

mokslinių tyrimų ir inžinerijos programą 

ITER ir yra įsipareigojęs užtikrinti tinkamą 

jos finansavimą; vis dėlto yra susirūpinęs 

dėl to, kad ši programa gali dar labiau 

vėluoti ir pareikalauti papildomų išlaidų, ir 

dėl galimo susijusio poveikio Sąjungos 

biudžetui; todėl apgailestauja, kad 

negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 

programos asignavimų dydžio 

atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 

planą ir tvarkaraštį; tikisi, kad peržiūrėtas 

planas bus įtrauktas rengiant 2017 m. 

biudžeto projektą; ragina numatyti tinkamą 

atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 

būtų pateikiama aiški tarptautiniam 

projektui skiriamų finansinių išteklių 

dydžio apžvalga ir įvertinamas jų 

naudojimo veiksmingumas; 

29. pakartoja, kad remia tarptautinę 

mokslinių tyrimų ir inžinerijos programą 

ITER ir yra įsipareigojęs užtikrinti tinkamą 

jos finansavimą; vis dėlto yra susirūpinęs 

dėl to, kad ši programa gali dar labiau 

vėluoti ir pareikalauti papildomų išlaidų, ir 

dėl galimo susijusio poveikio Sąjungos 

biudžetui; atkreipia dėmesį į tai, kad 

Komisija atmetė naują ITER veiksmų 

planą, nes manė, jog jis nėra nei gerai 

apgalvotas, nei aiškus; apgailestauja dėl 

to, kad planas nebuvo pateiktas nei 

visuomenei, nei Parlamentui; ragina 

numatyti tinkamą atskaitomybės 

mechanizmą, kurį taikant būtų pateikiama 

aiški tarptautiniam projektui skiriamų 

finansinių išteklių dydžio apžvalga ir 

įvertinamas jų naudojimo veiksmingumas; 

mano, kad atsižvelgiant į akivaizdžiai 

netinkamą valdymą, nereikėtų atmesti 

galimybės perkelti ITER asignavimus į 

rezervą tol, kol nebus užtikrintas 

patikimas valdymas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/4 

Pakeitimas 4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pakartoja, kad remia tarptautinę 

mokslinių tyrimų ir inžinerijos programą 

ITER ir yra įsipareigojęs užtikrinti 

tinkamą jos finansavimą; vis dėlto yra 

susirūpinęs dėl to, kad ši programa gali dar 

labiau vėluoti ir pareikalauti papildomų 

išlaidų, ir dėl galimo susijusio poveikio 

Sąjungos biudžetui; todėl apgailestauja, 

kad negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 

programos asignavimų dydžio 

atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 

planą ir tvarkaraštį; tikisi, kad peržiūrėtas 

planas bus įtrauktas rengiant 2017 m. 

biudžeto projektą; ragina numatyti tinkamą 

atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 

būtų pateikiama aiški tarptautiniam 

projektui skiriamų finansinių išteklių 

dydžio apžvalga ir įvertinamas jų 

naudojimo veiksmingumas; 

29. yra susirūpinęs dėl to, kad ITER 

programa gali dar labiau vėluoti ir 

pareikalauti papildomų išlaidų, ir dėl 

galimo susijusio poveikio Sąjungos 

biudžetui; atkreipia dėmesį į tai, kad 

Komisija atmetė naują ITER veiksmų 

planą, nes manė, jog jis nėra nei gerai 

apgalvotas, nei aiškus; apgailestauja dėl 

to, kad planas nebuvo pateiktas nei 

visuomenei, nei Parlamentui; ragina 

numatyti tinkamą atskaitomybės 

mechanizmą, kurį taikant būtų pateikiama 

aiški tarptautiniam projektui skiriamų 

finansinių išteklių dydžio apžvalga ir 

įvertinamas jų naudojimo veiksmingumas; 

mano, kad atsižvelgiant į akivaizdžiai 

netinkamą valdymą, ITER asignavimai 

turėtų būti perkelti į rezervą tol, kol nebus 

užtikrintas patikimas valdymas; 

Or. en 

 

 


