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1.7.2015 A8-0217/2 

Amendement  2 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. herhaalt zijn steun voor het ITER-

programma en is vastbesloten te zorgen 

voor passende financiering; is evenwel 

bezorgd over het feit dat door de in 

november 2015 geplande presentatie van 

een herzien tijdschema en een herziene 

financiële planning voor ITER, de 

begrotingsautoriteit niet in staat zal zijn 

rekening te houden met de nieuwe 

informatie in de jaarlijkse 

begrotingsprocedure voor 2016; dringt er 

bovendien bij ITER en de Europese 

gemeenschappelijke onderneming 

"Fusion for Energy" op aan onverwijld 

de verlangde verslagen over de kwijting 

2013 in te dienen en gevolg te geven aan 

de desbetreffende aanbevelingen van het 

Parlement; 

18. betreurt het feit dat de financiering 

voor ITER maar licht verlaagd is en dat 

zij gekoppeld is aan een offsetting die is 

aangekondigd voor 2018-2020; 

onderstreept het feit dat het belangrijk is 

de financiering voor dit onlevensvatbare 

project uit te faseren, gelet op de recente 

verklaring, onder andere door de Duitse 

regering, dat noch het tijdschema, noch 

het uitgavenplan, dat al is herzien, 

realistisch zijn, alsmede op de kritische 

analyse van de Rekenkamer; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Amendement  3 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. betreurt het feit dat de nieuwe 

directeur-generaal van ITER een herzien 

tijdschema en uitgavenplan voor het 

project zal presenteren met een vertraging 

van zes maanden, in november 2015, 

omdat dit te laat is om de 

begrotingsautoriteit in staat te stellen 

voldoende rekening te houden met de 

nieuwe informatie in het kader van de 

jaarlijkse begrotingsprocedure voor 2016; 

benadrukt het feit dat het Europees 

Parlement, om te zorgen voor financiële 

soliditeit en efficiëntie in de uitgaven, zich 

het recht voorbehoudt een deel van de 

kredieten voor ITER in een reserve te 

plaatsen tot de nieuwe feiten en cijfers 

grondig zijn beoordeeld; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Amendement  4 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. betreurt het feit dat ITER en de 

Europese gemeenschappelijke 

onderneming "Fusion for Energy" geen 

gevolg hebben gegeven aan de 

aanbevelingen van het Parlement, door 

het gevraagde verslag over hun kwijting 

2013 niet in te dienen; merkt bezorgd het 

gebrek aan transparantie en het 

toegenomen risico van onregelmatigheden 

op; verzoekt de betrokkenen onverwijld 

duidelijkheid over hun situatie te 

scheppen, uiterlijk in augustus 2015; 

Or. en 

 

 

 


