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Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că bugetul pe 2017 va fi 

afectat de provocări interne și externe în 

materie de securitate, care ar putea lua și 

forma unor amenințări teroriste sau a 

extremismului, și că, prin implementarea 

agendei comune, Uniunea și statele 

membre au vizat garantarea unui spațiu de 

libertate, securitate și justiție la nivelul UE; 

subliniază, în acest context, importanța 

instrumentelor bugetare ale UE, precum 

Fondul pentru securitate internă (FSI), 

pentru a face față celor mai importante 

provocări și a consolida cooperarea 

operațională transfrontalieră; 

9. subliniază că bugetul pe 2017 va fi 

afectat de provocări interne și externe în 

materie de securitate, care ar putea lua și 

forma unor amenințări teroriste sau a 

extremismului, și că, prin implementarea 

agendei comune, Uniunea și statele 

membre au vizat garantarea unui spațiu de 

libertate, securitate și justiție la nivelul UE; 

subliniază, în acest context, importanța 

instrumentelor bugetare ale UE, precum 

Fondul pentru securitate internă (FSI), 

pentru a face față celor mai importante 

provocări inclusiv prin consolidarea 

măsurilor preventive, precum și prin 
cooperarea operațională transfrontalieră; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/2 

Amendamentul  2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. confirmă sprijinul său pentru 

programul internațional de cercetare și de 

inginerie ITER și este hotărât să asigure 

un nivel corespunzător de finanțare 

pentru acest program; este preocupat 

totuși de posibila apariție a unor întârzieri 

și costuri suplimentare în legătură cu 

acest program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a 

putut evalua nivelul creditelor alocate 

ITER în 2016 în raport cu planul și 

calendarul de plăți actualizat; se așteaptă 

ca acest plan actualizat să fie utilizat în 

cadrul lucrărilor de pregătire a 

proiectului de buget pentru 2017; solicită 

instituirea unui mecanism de 

monitorizare adecvat, care va oferi o 

imagine clară asupra cuantumului 

resurselor financiare acordate acestui 

proiect internațional și care va evalua 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

29. dat fiind faptul că, după ani de 

cercetare în domeniul fuziunii, este 

necesar să se injecteze mai multă energie 

decât se produce și că miliarde de euro au 

fost și vor fi risipite, solicită o strategie de 

ieșire din programul de cercetare și de 

inginerie ITER, care ar elibera resurse 

substanțiale pentru accelerarea dezvoltării 

cercetării în domeniul eficienței 

energetice și al surselor de energie 

regenerabilă; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Amendamentul  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. confirmă sprijinul său pentru 

programul internațional de cercetare și de 

inginerie ITER și este hotărât să asigure un 

nivel corespunzător de finanțare pentru 

acest program; este preocupat totuși de 

posibila apariție a unor întârzieri și costuri 

suplimentare în legătură cu acest program, 

precum și de posibilele repercusiuni 

ulterioare asupra bugetului Uniunii; 

regretă, prin urmare, că nu a putut evalua 

nivelul creditelor alocate ITER în 2016 în 

raport cu planul și calendarul de plăți 

actualizat; se așteaptă ca acest plan 

actualizat să fie utilizat în cadrul 

lucrărilor de pregătire a proiectului de 

buget pentru 2017; solicită instituirea unui 

mecanism de monitorizare adecvat, care va 

oferi o imagine clară asupra cuantumului 

resurselor financiare acordate acestui 

proiect internațional și care va evalua 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

29. confirmă sprijinul său pentru 

programul internațional de cercetare și de 

inginerie ITER și este hotărât să asigure un 

nivel corespunzător de finanțare pentru 

acest program; este preocupat totuși de 

posibila apariție a unor întârzieri și costuri 

suplimentare în legătură cu acest program, 

precum și de posibilele repercusiuni 

ulterioare asupra bugetului Uniunii; ia act 

de faptul că Comisia a respins noul plan 

de acțiune privind ITER, pe care l-a 

considerat ca nefiind nici „matur”, nici 

„clar”; deplânge faptul că planul nu a 

fost făcut public și nu a fost prezentat 

Parlamentului; solicită instituirea unui 

mecanism de monitorizare adecvat, care va 

oferi o imagine clară asupra cuantumului 

resurselor financiare acordate acestui 

proiect internațional și care va evalua 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

consideră, date fiind deficiențele clare în 

materie de gestionare, că nu ar trebui să 

se renunțe la opțiunea plasării în rezervă 

a creditelor aferente ITER, câtă vreme nu 

poate fi asigurată buna gestiune; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/4 

Amendamentul  4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. confirmă sprijinul său pentru 

programul internațional de cercetare și de 

inginerie ITER și este hotărât să asigure 

un nivel corespunzător de finanțare 

pentru acest program; este preocupat 

totuși de posibila apariție a unor întârzieri 

și costuri suplimentare în legătură cu acest 

program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a 

putut evalua nivelul creditelor alocate 
ITER în 2016 în raport cu planul și 

calendarul de plăți actualizat; se așteaptă 

ca acest plan actualizat să fie utilizat în 

cadrul lucrărilor de pregătire a 

proiectului de buget pentru 2017; solicită 

instituirea unui mecanism de monitorizare 

adecvat, care va oferi o imagine clară 

asupra cuantumului resurselor financiare 

acordate acestui proiect internațional și 

care va evalua eficiența cu care acestea au 

fost utilizate; 

29. este preocupat de posibila apariție a 

unor întârzieri și costuri suplimentare în 

legătură cu programul ITER, precum și de 

posibilele repercusiuni ulterioare asupra 

bugetului Uniunii; ia act de faptul că 

Comisia a respins noul plan de acțiune 

privind ITER, pe care l-a considerat ca 

nefiind nici „matur”, nici „clar”; 

deplânge faptul că planul nu a fost făcut 

public și nu a fost prezentat 

Parlamentului; solicită instituirea unui 

mecanism de monitorizare adecvat, care va 

oferi o imagine clară asupra cuantumului 

resurselor financiare acordate acestui 

proiect internațional și care va evalua 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

consideră, date fiind deficiențele clare în 

materie de gestionare, că creditele 

aferente ITER ar trebui plasate în 

rezervă, câtă vreme nu poate fi asigurată 

buna gestiune; 

Or. en 

 

 


