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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. bekræfter sin støtte til ITER-
programmet og er fast besluttet på at sikre 
programmet tilstrækkelig finansiering; er 
imidlertid bekymret over eventuelle 
yderligere forsinkelser og yderligere 
omkostninger i forbindelse med dette 
program samt over de potentielle relaterede 
konsekvenser for Unionens budget; 
beklager derfor, at det ikke var i stand til at 
vurdere niveauet for ITER-bevillingerne 
for 2016 i forhold til den ajourførte 
betalingsplan og –tidsplan, som først skal 
fremlægges i ITER-Rådet i november 
2015; forventer dog, at denne reviderede 
plan vil tilvejebringe tilstrækkelige beviser 
for, at der er taget behørig højde for de 
henstillinger, som Parlamentet fremsatte i 
den relevante dechargebeslutning for 
20131, og at den finansielle soliditet og 
effektivitet i udgifterne vil blive sikret; 
agter at tage dette spørgsmål op i 
budgetforliget for 2016; insisterer 
endvidere på behovet for fuldstændig 
gennemsigtighed for så vidt angår 
anvendelsen af bidragene fra 
fællesforetagendet Fusion for Energy til 
ITER-programmet; opfordrer til en 
passende ansvarlighedsmekanisme, der 
giver et klart overblik over omfanget af 
finansielle midler, der stilles til rådighed 

20. noterer sig støtten til ITER-
programmet og forpligtelsen til at sikre 
finansieringen af dette; er imidlertid 
bekymret over eventuelle yderligere 
forsinkelser og yderligere omkostninger i 
forbindelse med dette program samt over 
de potentielle relaterede konsekvenser for 
Unionens budget; beklager derfor dybt, at 
det ikke var i stand til at vurdere niveauet 
for ITER-bevillingerne for 2016 i forhold 
til den ajourførte betalingsplan og –
tidsplan, som først skal fremlægges i 
ITER-Rådet i november 2015; forventer 
dog, at denne reviderede plan vil 
tilvejebringe tilstrækkelige beviser for, at 
der er taget behørig højde for de 
henstillinger, som Parlamentet fremsatte i 
den relevante dechargebeslutning for 
20131, og at den finansielle soliditet og 
effektivitet i udgifterne vil blive sikret; 
agter at tage dette spørgsmål op i 
budgetforliget for 2016; insisterer 
endvidere på behovet for fuldstændig 
gennemsigtighed for så vidt angår 
anvendelsen af bidragene fra 
fællesforetagendet Fusion for Energy til 
ITER-programmet; opfordrer til en 
passende ansvarlighedsmekanisme, der 
giver et klart overblik over omfanget af 
finansielle midler, der stilles til rådighed 
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for det internationale projekt, og evaluerer 
den effektive anvendelse af disse;

for det internationale projekt, og evaluerer 
den effektive anvendelse af disse;

__________________ __________________
1 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 
april 2015 med bemærkningerne, der er en 
integrerende del af afgørelsen om decharge 
for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Fællesforetagende for ITER og 
Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 
2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)).

1 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 
april 2015 med bemærkningerne, der er en 
integrerende del af afgørelsen om decharge 
for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Fællesforetagende for ITER og 
Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 
2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)).
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