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2.3.2016 A8-0036/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že na rozpočet na rok 2017 

budú mať vplyv vnútorné a vonkajšie 

bezpečnostné výzvy, ktoré môžu 

nadobudnúť aj formu hrozieb terorizmu 

alebo extrémizmu, a vykonávanie 

spoločného programu medzi Úniou 

a členskými štátmi zameraného na 

zaistenie toho, aby bola EÚ priestorom 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; v 

tejto súvislosti zdôrazňuje význam 

rozpočtových nástrojov EÚ, ako je Fond 

pre vnútornú bezpečnosť (ISF), pri riešení 

najdôležitejších výziev a posilňovaní 

cezhraničnej operačnej spolupráce; 

9. zdôrazňuje, že na rozpočet na rok 2017 

budú mať vplyv vnútorné a vonkajšie 

bezpečnostné výzvy, ktoré môžu 

nadobudnúť aj formu hrozieb terorizmu 

alebo extrémizmu, a vykonávanie 

spoločného programu medzi Úniou 

a členskými štátmi zameraného na 

zaistenie toho, aby bola EÚ priestorom 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; v 

tejto súvislosti zdôrazňuje význam 

rozpočtových nástrojov EÚ, ako je Fond 

pre vnútornú bezpečnosť (ISF), pri riešení 

najdôležitejších výziev, okrem iného 

prostredníctvom posilnenia preventívnych 

opatrení, ako aj cezhraničnej operačnej 

spolupráce; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. potvrdzuje svoju podporu 

medzinárodnému výskumnému a 

inžinierskemu programu ITER a je 

odhodlaný zabezpečiť jeho primerané 

financovanie; je však znepokojený 

možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi v súvislosti 

s týmto programom, ako aj súvisiacim 

možným dosahom na rozpočet Únie; 

vyjadruje preto poľutovanie nad 

skutočnosťou, že nebolo možné posúdiť 

úroveň rozpočtových prostriedkov pre 

ITER na rok 2016 so zreteľom na 

aktualizovaný plán a harmonogram 

platieb; očakáva, že tento revidovaný plán 

bude zahrnutý do prípravy návrhu 

rozpočtu na rok 2017; požaduje vytvorenie 

riadneho mechanizmu zodpovednosti, 

ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných 

na tento medzinárodný projekt 

a vyhodnotí efektívnosť ich využitia; 

29. vzhľadom na to, že po rokoch 

výskumu jadrovej syntézy je nutné použiť 

viac energie, ako sa vyrobí, a že sa 

premrhali a ešte premrhajú miliardy eur, 

požaduje stratégiu pre ukončenie 

výskumného a inžinierskeho programu 

ITER, čím by sa uvoľnili významné 

prostriedky na urýchlenie vývoja 

energetickej účinnosti a obnoviteľných 

zdrojov energie; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. potvrdzuje svoju podporu 

medzinárodnému výskumnému a 

inžinierskemu programu ITER a je 

odhodlaný zabezpečiť jeho primerané 

financovanie; je však znepokojený 

možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi v súvislosti 

s týmto programom, ako aj súvisiacim 

možným dosahom na rozpočet Únie; 

vyjadruje preto poľutovanie nad 

skutočnosťou, že nebolo možné posúdiť 

úroveň rozpočtových prostriedkov pre 

ITER na rok 2016 so zreteľom na 

aktualizovaný plán a harmonogram 

platieb; očakáva, že tento revidovaný plán 

bude zahrnutý do prípravy návrhu 

rozpočtu na rok 2017; požaduje vytvorenie 

riadneho mechanizmu zodpovednosti, 

ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných na 

tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

efektívnosť ich využitia; 

29. potvrdzuje svoju podporu 

medzinárodnému výskumnému a 

inžinierskemu programu ITER a je 

odhodlaný zabezpečiť jeho primerané 

financovanie; je však znepokojený 

možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi v súvislosti 

s týmto programom, ako aj súvisiacim 

možným dosahom na rozpočet Únie; berie 

na vedomie, že Komisia zamietla nový 

akčný plán pre projekt ITER, pretože 

podľa nej nie je dostatočne prepracovaný 

a je nejasný; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že plán nebol sprístupnený ani 

verejnosti, ani Parlamentu; požaduje 

vytvorenie riadneho mechanizmu 

zodpovednosti, ktorý poskytne jasný 

prehľad o sumách finančných prostriedkov 

poskytovaných na tento medzinárodný 

projekt a vyhodnotí efektívnosť ich 

využitia; domnieva sa, že vzhľadom na 

jednoznačné zlyhanie v oblasti riadenia by 

sa malo počítať s možnosťou umiestniť 

prostriedky na projekt ITER do rezervy, 

pokým nebude zaistené riadne riadenie; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. potvrdzuje svoju podporu 

medzinárodnému výskumnému a 

inžinierskemu programu ITER a je 

odhodlaný zabezpečiť jeho primerané 

financovanie; je však znepokojený 

možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi v súvislosti 

s týmto programom, ako aj súvisiacim 

možným dosahom na rozpočet Únie; 

vyjadruje preto poľutovanie nad 

skutočnosťou, že nebolo možné posúdiť 

úroveň rozpočtových prostriedkov pre 

ITER na rok 2016 so zreteľom na 

aktualizovaný plán a harmonogram 

platieb; očakáva, že tento revidovaný plán 

bude zahrnutý do prípravy návrhu 

rozpočtu na rok 2017; požaduje vytvorenie 

riadneho mechanizmu zodpovednosti, 

ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných na 

tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

efektívnosť ich využitia; 

29. je znepokojený ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi v súvislosti 

s programom ITER, ako aj súvisiacim 

možným dosahom na rozpočet Únie; berie 

na vedomie, že Komisia zamietla nový 

akčný plán pre projekt ITER, pretože 

podľa nej nie je dostatočne prepracovaný 

a je nejasný; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že plán nebol sprístupnený ani 

verejnosti, ani Parlamentu; požaduje 

vytvorenie riadneho mechanizmu 

zodpovednosti, ktorý poskytne jasný 

prehľad o sumách finančných prostriedkov 

poskytovaných na tento medzinárodný 

projekt a vyhodnotí efektívnosť ich 

využitia; domnieva sa, že vzhľadom na 

jednoznačné zlyhanie v oblasti riadenia by 

sa malo počítať s možnosťou umiestniť 

prostriedky na projekt ITER do rezervy, 

pokým nebude zaistené riadne riadenie; 

Or. en 

 

 


