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20.4.2016 A8-0140/8 

Изменение  8 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 187 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 187a. изразява отново загриженост по 

повод системното изоставане в 

изпълнението на програмата „ITER“, 

което поставя под въпрос нейната 

ефикасност и ефективност; изразява 

дълбоко безпокойство предвид 

високите разходи, които повлияха на 

икономическата ефективност на 

програмата и изложиха на опасност 

други програми на Съюза, най-вече във 

връзка с политиката в областта на 

научните изследвания; припомня с 

голямо съжаление срещата, 

организирана от Парламента на 

11 ноември, по време на която само 

беше обявен бъдещ план за действие, 

без да бъде представен; изразява 

загриженост във връзка с отговорите 

на Комисията от 3 декември 2015 г., 

сочещи, че Съветът на „ITER“ от 

ноември 2015 г. е взел решение, че 

предвиденият график за предложения 

проект не може да се счита за 

напълно реалистичен и че свързаните 

с организацията „ITER“ разходи се 

оценяват като прекомерни, особено 

по отношение на исканията за 

назначаване на персонал; според 

Съвета на „ITER“ е необходимо да се 

установи отново връзка с 

националните агенции (в частност 

F4E), за да се гарантира 
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надеждността, стабилността и 

устойчивостта на разходите на 

предложения график в дългосрочен 

план; по тази причина на последната 

среща Съветът на „ITER“ е взел 

решение да извърши независима 

оценка на високо равнище на 

резултата от работата, представена 

от организацията „ITER“, 

обхващаща както технически 

въпроси, така и въпроси, свързани с 

ресурсите; оценката следва да бъде 

изготвена преди Съвета на „ITER“ 

през юни 2016 г.; счита, че 

постигнатият напредък е крайно 

незадоволителен; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Изменение  9 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 187 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 187б. изисква от Комисията да 

предаде на Парламента плана за 

действие, представен на Съвета на 

„ITER“ през ноември; 

Or. en 
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 A8-0140/10 

Изменение  10 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 187 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 187в. настоява да получи от 

Комисията, до юни 2016 г., 

актуализирана информация относно 

дългосрочния график на проекта и 

свързаните с това разходи за „ITER“ 

предвид подготовката на решенията 

във връзка с бюджета за следващата 

година; припомня, че за 2016 г. за 

„ITER“ бяха заделени бюджетни 

кредити за плащания в размер на 

почти 475 милиона евро; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Изменение  11 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 379 

 

Предложение за резолюция Изменение 

379. отбелязва силното внимание на 

обществеността и медиите по 

въпросите, свързани с професионалната 

етика, което означава, че прилагането 

на добре функциониращи кодекси за 

поведение изисква постоянно внимание; 

подчертава, че един кодекс за поведение 

е ефективна превантивна мярка, само 

ако се прилага правилно и ако се прави 

системна проверка на съответствието, а 

не само при възникването на 

инциденти; изтъква, че е необходимо 

преразглеждане на кодекса за 

поведение до края на 2017 г.; 

379. отбелязва силното внимание на 

обществеността и медиите по 

въпросите, свързани с професионалната 

етика, и необходимостта от силен 

регламент относно етиката с цел да 

се приложат разпоредбите на член 17 

от ДЕС и на член 245 от ДФЕС; 

настоява, че прилагането на добре 

функциониращи кодекси за поведение 

изисква постоянно внимание; 

подчертава, че един кодекс за поведение 

е ефективна превантивна мярка, само 

ако се прилага правилно и ако се прави 

системна проверка на съответствието, а 

не само при възникването на инциденти. 

Or. en 

 

 


