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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt zijn steun voor het ITER-
programma en is vastbesloten te zorgen 
voor passende financiering ervan; is 
evenwel bezorgd over mogelijke verdere 
vertragingen en extra kosten van dit 
programma alsook over de potentiële 
gevolgen hiervan voor de begroting van de 
Unie; betreurt dan ook dat het niet in staat 
was het niveau van de ITER-kredieten voor 
2016 te toetsen met het geactualiseerde 
betalings- en tijdschema, dat pas in 
november 2015 in de ITER-Raad zal 
worden gepresenteerd; verwacht evenwel 
dat dit herziene plan in voldoende mate zal 
kunnen aantonen dat de aanbevelingen die 
het Parlement in de betreffende 
kwijtingsresolutie1 voor 2013 heeft gedaan, 
naar behoren in aanmerking zijn genomen 
en dat de financiële soliditeit en de 
efficiëntie van de uitgaven zullen worden 
gegarandeerd; wil deze kwestie tijdens het 
begrotingsoverleg 2016 aankaarten; 
benadrukt bovendien dat er volledige 
transparantie moet bestaan over het gebruik 
van bijdragen van "Fusion for Energy" 

20. neemt kennis van de steun voor het 
ITER-programma en de toezegging dat 
voor passende financiering ervan zal 
worden gezorgd; is evenwel bezorgd over 
mogelijke verdere vertragingen en extra 
kosten van dit programma alsook over de 
potentiële gevolgen hiervan voor de 
begroting van de Unie; betreurt dan ook 
ten zeerste dat het niet in staat was het 
niveau van de ITER-kredieten voor 2016 te 
toetsen met het geactualiseerde betalings- 
en tijdschema, dat pas in november 2015 in 
de ITER-Raad zal worden gepresenteerd; 
verwacht evenwel dat dit herziene plan in 
voldoende mate zal kunnen aantonen dat 
de aanbevelingen die het Parlement in de 
betreffende kwijtingsresolutie1 voor 2013 
heeft gedaan, naar behoren in aanmerking 
zijn genomen en dat de financiële soliditeit 
en de efficiëntie van de uitgaven zullen 
worden gegarandeerd; wil deze kwestie 
tijdens het begrotingsoverleg 2016 
aankaarten; benadrukt bovendien dat er 
volledige transparantie moet bestaan over 
het gebruik van bijdragen van "Fusion for 
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voor het ITER-programma; dringt aan op 
een passend verantwoordingsmechanisme 
waarbij een duidelijk overzicht wordt 
gegeven van de omvang van de financiële 
middelen die worden uitgetrokken voor het 
internationaal project en waarbij het 
efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld;

Energy" voor het ITER-programma; dringt 
aan op een passend 
verantwoordingsmechanisme waarbij een 
duidelijk overzicht wordt gegeven van de 
omvang van de financiële middelen die 
worden uitgetrokken voor het 
internationaal project en waarbij het 
efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld;

__________________ __________________
1 Resolutie van het Europees Parlement 
van 29 april 2015 met de opmerkingen die 
een integrerend deel uitmaken van het 
besluit over het verlenen van kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 
teksten, P8_TA(2015)0168).

1 Resolutie van het Europees Parlement 
van 29 april 2015 met de opmerkingen die 
een integrerend deel uitmaken van het 
besluit over het verlenen van kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 
voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 
teksten, P8_TA(2015)0168).

Or. en
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