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20.4.2016 A8-0140/8 

Amendement  8 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 187 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 187 bis. herhaalt zijn zorgen over de 

stelselmatige vertragingen in het ITER-

programma, die vragen oproepen over de 

efficiëntie en effectiviteit daarvan; is zeer 

bezorgd over het kostenoverschot dat 

nadelig uitwerkt op de kostenefficiëntie 

van het programma en dat andere EU-

programma's, met name op het gebied van 

het onderzoeksbeleid, in gevaar hebben 

gebracht; herinnert teleurgesteld aan de 

op 11 november in het Parlement 

georganiseerde bijeenkomst, waar een 

toekomstig actieplan slechts werd 

aangekondigd doch niet gepresenteerd; is 

bezorgd over de antwoorden van de 

Commissie van 3 december 2015, waarin 

gesteld wordt dat de ITER-raad van 

november 2015 had besloten dat de "(...) 

uitgangspunten voor de voorgestelde 

tijdplanning van het project als niet 

geheel haalbaar moeten worden 

beschouwd, en dat de bijbehorende IO-

kosten te hoog lijken op te lopen, met 

name in verband met de 

personeelsbehoefte. Er zijn meer iteraties 

nodig met de binnenlandse 

agentschappen (met name F4E) om de 

betrouwbaarheid, stabiliteit en 

betaalbaarheid van de voorgestelde 

tijdplanning op de langere termijn te 

waarborgsom deze reden heeft de ITER-

raad op die laatste vergadering besloten 
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een onafhankelijke beoordeling op hoog 

niveau te maken van de uitkomsten van de 

door de ITER-organisatie gepresenteerde 

werkzaamheden, waarin zowel op 

technische zaken als op de hulpbronnen 

wordt ingegaan. Deze beoordeling zal 

naar verwachting vóór de ITER-raad van 

juni 2016 beschikbaar komen  (...)"; acht 

de geboekte vooruitgang zeer 

onbevredigend; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Amendement  9 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 187 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 187 ter. verzoekt de Commissie het in 

november aan de ITER-raad 

gepresenteerde actieplan aan het 

Parlement te doen toekomen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Amendement  10 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 187 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 187 quater. dringt erop aan uiterlijk in 

juni 2016 van de Commissie een 

actualisatie te ontvangen over de 

projectplanning op langere termijn en de 

bijbehorende kosten voor ITER, ter 

voorbereiding op de begrotingsbesluiten 

voor het komende jaar; herinnert eraan 

dat er voor 2016 betalingskredieten voor 

ITER zijn gereserveerd tot een bedrag van 

bijna 475 miljoen EUR; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Amendement  11 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 379 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

379. neemt nota van de sterke aandacht van 

het publiek en de media voor 

integriteitskwesties, die met zich brengt 

dat er voortdurend aandacht moet worden 

besteed aan goed functionerende 

gedragscodes; benadrukt dat een 

gedragscode slechts een doeltreffende 

preventieve maatregel is als deze correct 

wordt toegepast en als de naleving 

stelselmatig wordt geëvalueerd, en niet 

alleen in geval van incidenten; wijst erop 

dat er eind 2017 een herziening van de 

gedragscode nodig is; 

379. neemt nota van de sterke aandacht van 

het publiek en de media voor 

integriteitskwesties en de behoefte aan 

strenge ethische regels om te kunnen 

voldoen aan artikel 17 VEU en artikel 245 

VWEU; stelt met klem dat er voortdurend 

aandacht moet worden besteed aan goed 

functionerende gedragscodes; benadrukt 

dat een gedragscode slechts een 

doeltreffende preventieve maatregel is als 

deze correct wordt toegepast en als de 

naleving stelselmatig wordt geëvalueerd, 

en niet alleen in geval van incidenten; 

Or. en 

 

 


