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20.4.2016 A8-0140/8 

Tarkistus  8 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

187 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 187 a. toteaa jälleen olevansa huolissaan 

ITER-ohjelman järjestelmällisistä 

viipeistä, jotka asettavat kyseenalaiseksi 

sen tehokkuuden ja vaikuttavuuden; on 

erittäin huolestunut lisäkustannuksista, 

jotka ovat vaikuttaneet ohjelman 

kustannustehokkuuteen ja vaarantaneet 

muut unionin ohjelmat lähinnä 

tutkimuksen toimintalohkossa; muistuttaa 

erittäin huolestuneena parlamentissa 

11. marraskuuta järjestetystä 

kokouksesta, jossa vain ilmoitettiin 

tulevasta toimintasuunnitelmasta mutta ei 

esitelty sitä; on huolestunut komission 

3. joulukuuta 2015 antamista 

vastauksista, joissa todettiin, että 

marraskuussa 2015 järjestetyssä ITER-

neuvostossa päätettiin, että ”ehdotetun 

hankeaikataulun taustalla olevien 

oletusten ei voida katsoa olevan täysin 

realistisia ja että siihen liittyvät ITER-

organisaation kustannukset näyttävät 

olevan liiallisia erityisesti henkilöstöön 

liittyvien pyyntöjen osalta. Kotimaisten 

virastojen (erityisesti ITER-

yhteisyrityksen) on tehtävä lisätoistoja 

aikatauluehdotuksen luotettavuuden, 

vakauden ja kustannuskestävyyden 

takaamiseksi pitkällä aikavälillä. (...) Siksi 

ITER-neuvosto päätti tässä 

viimeisimmässä kokouksessaan tehdä 

sekä tekniikka- että resurssikysymykset 
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kattavan korkean tason riippumattoman 

arvioinnin ITER-organisaation tekemän 

työn tuloksista.  Tämän arvioinnin pitäisi 

olla saatavilla ennen kesäkuussa 2016 

järjestettävää ITER-neuvostoa”; pitää 

edistymistä erittäin epätyydyttävänä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Tarkistus  9 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

187 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 187 b. pyytää komissiota välittämään 

parlamentille ITER-neuvostolle 

marraskuussa esitetyn 

toimintasuunnitelman; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Tarkistus  10 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

187 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 187 c. vaatii komissiota toimittamaan 

kesäkuuhun 2016 mennessä ajantasaiset 

tiedot pitkän aikavälin hankeaikataulusta 

ja siihen liittyvistä ITER-maksuista 

seuraavan vuoden talousarviopäätösten 

laatimista varten; muistuttaa, että ITER-

ohjelmaa varten on vuodeksi 2016 

asetettu syrjään maksumäärärahoja lähes 

475 miljoonaa euroa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Tarkistus  11 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

379 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

379. panee merkille, että julkisessa 

keskustelussa ja tiedotusvälineissä on 

kiinnitetty paljon huomiota 

koskemattomuuteen liittyviin seikkoihin, 

mikä osoittaa, että hyvin toimivat 

käytännesäännöt vaativat jatkuvaa 

huomiota; korostaa, että käytännesäännöt 

ovat tehokas ehkäisevä toimenpide 

ainoastaan siinä tapauksessa, että niitä 

sovelletaan asianmukaisesti ja että niiden 

noudattamista seurataan järjestelmällisesti 

eikä vain yksittäisten tapahtumien 

yhteydessä; huomauttaa, että 

käytännesääntöjen tarkistus on tarpeen 

vuoden 2017 loppuun mennessä; 

379. panee merkille, että julkisessa 

keskustelussa ja tiedotusvälineissä on 

kiinnitetty paljon huomiota 

koskemattomuuteen liittyviin seikkoihin ja 

siihen, että tarvitaan voimakasta eettistä 

sääntelyä SEU-sopimuksen 17 artiklan ja 

SEUT-sopimuksen 245 artiklan 

vaatimusten täyttämiseksi; korostaa, että 

hyvin toimivat käytännesäännöt vaativat 

jatkuvaa huomiota; korostaa, että 

käytännesäännöt ovat tehokas ehkäisevä 

toimenpide ainoastaan siinä tapauksessa, 

että niitä sovelletaan asianmukaisesti ja että 

niiden noudattamista seurataan 

järjestelmällisesti eikä vain yksittäisten 

tapahtumien yhteydessä; 

Or. en 

 

 


