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Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da bodo na proračun za 

leto 2017 vplivali notranji in zunanji 

varnostni izzivi, tudi v obliki terorističnih 

groženj ali ekstremizma, pa tudi izvajanje 

skupne agende Unije in držav članic, 

namenjene ohranjanju območja svobode, 

varnosti in pravice EU; pri tem poudarja, 

da so proračunski instrumenti EU, kot je 

Sklad za notranjo varnost, pomembni za 

spopadanje z najpomembnejšimi 

varnostnimi izzivi in krepitev čezmejnega 

operativnega sodelovanja ; 

9. poudarja, da bodo na proračun za 

leto 2017 vplivali notranji in zunanji 

varnostni izzivi, tudi v obliki terorističnih 

groženj ali ekstremizma, pa tudi izvajanje 

skupne agende Unije in držav članic, 

namenjene ohranjanju območja svobode, 

varnosti in pravice EU; pri tem poudarja, 

da so proračunski instrumenti EU, kot je 

Sklad za notranjo varnost, pomembni za 

spopadanje z najpomembnejšimi 

varnostnimi izzivi, med drugim s 

krepitvijo preventivnih ukrepov in 
čezmejnega operativnega sodelovanja ; 

Or. en 
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29. potrjuje svojo podporo mednarodnemu 

raziskovalnemu in inženirskemu 

programu ITER ter zavezo zagotavljanju 

ustreznega financiranja zanj; vendar je 

zaskrbljen zaradi morebitnih dodatnih 

zamud in stroškov tega programa, pa tudi 

zaradi morebitnih posledic za proračun 

Unije, ki bi bile povezane s tem; zato 

obžaluje, da ni mogel oceniti ravni 

odobritev za ITER za leto 2016 glede na 

posodobljen načrt in razpored plačil; 

pričakuje, da bo ta spremenjeni načrt 

vključen v pripravo osnutka proračuna za 

leto 2017; poziva k ustreznemu 

mehanizmu odgovornosti, ki bo ponudil 

jasen pregled zneskov po finančnih virih, 

ki so dodeljeni za ta mednarodni projekt, 

ter ocenil učinkovitost njihove porabe; 

29. glede na to, da je treba po dolgih letih 

raziskav na področju fuzije vložiti več 

energije, kot pa se jo pridobi, in glede na 

to, da je bilo za to že in še bo zapravljenih 

več milijard evrov, poziva, da se pripravi 

strategija za opustitev raziskovalnega in 

inženirskega programa ITER, saj bi s tem 

sprostili precejšnje vire za pospešitev 

razvoja učinkovite rabe in obnovljivih 

virov energije; 

Or. en 
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29. potrjuje svojo podporo mednarodnemu 

raziskovalnemu in inženirskemu programu 

ITER ter zavezo zagotavljanju ustreznega 

financiranja zanj; vendar je zaskrbljen 

zaradi morebitnih dodatnih zamud in 

stroškov tega programa, pa tudi zaradi 

morebitnih posledic za proračun Unije, ki 

bi bile povezane s tem; zato obžaluje, da ni 

mogel oceniti ravni odobritev za ITER za 

leto 2016 glede na posodobljen načrt in 

razpored plačil; pričakuje, da bo ta 

spremenjeni načrt vključen v pripravo 

osnutka proračuna za leto 2017; poziva k 

ustreznemu mehanizmu odgovornosti, ki 

bo ponudil jasen pregled zneskov po 

finančnih virih, ki so dodeljeni za ta 

mednarodni projekt, ter ocenil učinkovitost 

njihove porabe; 

29. potrjuje svojo podporo mednarodnemu 

raziskovalnemu in inženirskemu programu 

ITER ter zavezo zagotavljanju ustreznega 

financiranja zanj; vendar je zaskrbljen 

zaradi morebitnih dodatnih zamud in 

stroškov tega programa, pa tudi zaradi 

morebitnih posledic za proračun Unije, ki 

bi bile povezane s tem; je seznanjen, da je 

Komisija zavrnila novi akcijski načrt za 

ITER, saj je menila, da ni dovolj dodelan 

in jasen; obžaluje, da načrt ni bil niti 

objavljen niti posredovan Parlamentu; 
poziva k ustreznemu mehanizmu 

odgovornosti, ki bo ponudil jasen pregled 

zneskov po finančnih virih, ki so dodeljeni 

za ta mednarodni projekt, ter ocenil 

učinkovitost njihove porabe; meni, da 

zaradi očitnih napak pri upravljanju še ne 

bi smeli opustiti možnosti, da se odobrena 

proračunska sredstva za ITER prenesejo v 

rezervo, dokler ne bo mogoče zagotoviti 

dobrega upravljanja; 

Or. en 
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29. potrjuje svojo podporo mednarodnemu 

raziskovalnemu in inženirskemu 

programu ITER ter zavezo zagotavljanju 

ustreznega financiranja zanj; vendar je 

zaskrbljen zaradi morebitnih dodatnih 

zamud in stroškov tega programa, pa tudi 

zaradi morebitnih posledic za proračun 

Unije, ki bi bile povezane s tem; zato 

obžaluje, da ni mogel oceniti ravni 

odobritev za ITER za leto 2016 glede na 

posodobljen načrt in razpored plačil; 

pričakuje, da bo ta spremenjeni načrt 

vključen v pripravo osnutka proračuna za 

leto 2017; poziva k ustreznemu 

mehanizmu odgovornosti, ki bo ponudil 

jasen pregled zneskov po finančnih virih, 

ki so dodeljeni za ta mednarodni projekt, 

ter ocenil učinkovitost njihove porabe; 

29. je zaskrbljen zaradi morebitnih zamud 

in dodatnih stroškov programa ITER, pa 

tudi zaradi povezanih morebitnih posledic 

za proračun Unije, ki bi bile povezane s 

tem; je seznanjen, da je Komisija zavrnila 

novi akcijski načrt za ITER, saj je menila, 

da ni dovolj dodelan in jasen; obžaluje, da 

načrt ni bil niti objavljen niti posredovan 

Parlamentu; poziva k ustreznemu 

mehanizmu odgovornosti, ki bo ponudil 

jasen pregled zneskov po finančnih virih, 

ki so dodeljeni za ta mednarodni projekt, 

ter ocenil učinkovitost njihove porabe; 

meni, da bi bilo treba zaradi očitnih 

napak pri upravljanju odobrena 

proračunska sredstva za ITER prenesti v 

rezervo, dokler ne bo mogoče zagotoviti 

dobrega upravljanja; 

Or. en 

 

 


