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24.4.2017 A8-0108/1 

Amendement  1 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. uit zijn bezorgdheid over het feit 

dat in het verslag van de Rekenkamer 

nogmaals wordt benadrukt dat, gezien de 

complexiteit van de ITER-activiteiten, het 

bedrag van de bijdrage van de 

Gemeenschappelijke Onderneming aan de 

bouwfase van het ITER-project ernstig het 

risico loopt te zullen stijgen, maar erkent 

tevens dat aanzienlijke vorderingen zijn 

gemaakt op een groot aantal gebieden die 

een impact hebben op de hele 

beheersstructuur van het project; 

3. uit zijn bezorgdheid over het feit 

dat in het verslag van de Rekenkamer 

nogmaals wordt benadrukt dat, gezien de 

complexiteit van de ITER-activiteiten, het 

bedrag van de bijdrage van de 

Gemeenschappelijke Onderneming aan de 

bouwfase van het ITER-project ernstig het 

risico loopt te zullen stijgen, zodat de 

begroting van ITER onvoorspelbaar 

wordt en andere EU-programma's, met 

name de onderzoeksprogramma's, in 

gevaar komen; erkent echter dat 

aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt op 

een groot aantal gebieden die een impact 

hebben op de hele beheersstructuur van het 

project; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Amendement  2 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat de 

Gemeenschappelijke Onderneming 

verantwoordelijk is voor het beheer van de 

bijdrage van de Unie aan het ITER-project 

en dat de begrotingslimiet van 

6 600 000 000 EUR tot 2020 moet worden 

gehandhaafd; beklemtoont verder dat de 

belangrijkste uitdaging voor het ITER-

project erin bestaat ervoor te zorgen dat 

het realistische tijdschema en de 

realistische budgettering worden 

gehandhaafd en dat mogelijke 

afwijkingen of problemen zo vroeg 

mogelijk worden gedetecteerd; erkent dat 

de Rekenkamer in de "toelichtende 

paragraaf" van haar verslag opnieuw 

opmerkt dat de begrotingslimiet van 

6 600 000 000 EUR, die het dubbele is van 

de oorspronkelijk begrote kosten voor de 

bouwfase in 2010, geen onvoorziene 

kosten bevat; stelt bijgevolg enige 

vooruitgang vast in de geactualiseerde 

beoordeling van de bijdrage van de 

Gemeenschappelijke Onderneming in 

2015, die een meer omvattend bedrag is; is 

zich ervan bewust dat de wijzigingen die 

recentelijk in dit opzicht zijn aangebracht 

en nog worden aangebracht, van cruciaal 

belang zijn voor het toekomstige succes 

van het project; 

4. wijst erop dat de 

Gemeenschappelijke Onderneming 

verantwoordelijk is voor het beheer van de 

bijdrage van de Unie aan het ITER-project 

en dat de begrotingslimiet van 

6 600 000 000 EUR tot 2020 moet worden 

gehandhaafd; beklemtoont dat in dat cijfer, 

dat sinds de oorspronkelijk begrote kosten 

verdubbeld is, het bedrag van 

663 000 000 EUR niet is inbegrepen dat 

in 2010 door de Commissie werd 

voorgesteld voor mogelijke onvoorziene 

omstandigheden; wijst er verder op dat de 

F4E de beoordeling van de bijdrage van 

de Gemeenschappelijke Onderneming aan 

het ITER-project na de afronding van de 

bouwfase nog niet heeft geactualiseerd; 

dringt er bij de Gemeenschappelijke 

Onderneming op aan om uiterlijk einde 

2017 een geactualiseerde, geïntegreerde, 

globale en nauwkeurige beoordeling te 

geven van haar bijdrage aan het ITER-

project na de bouwfase; wijst erop dat de 

belangrijkste uitdaging voor het ITER-

project erin bestaat ervoor te zorgen dat 

het geplande tijdschema en de voorziene 

budgettering worden gehandhaafd en dat 

mogelijke afwijkingen of problemen 

worden vermeden; stelt bijgevolg met 

tevredenheid vast dat de geactualiseerde 

beoordeling van de bijdrage van de 

Gemeenschappelijke Onderneming in 2015 
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een meer omvattend bedrag is; is zich 

ervan bewust dat de wijzigingen die 

recentelijk in dit opzicht zijn aangebracht 

en nog worden aangebracht, van cruciaal 

belang zijn voor het toekomstige succes 

van het project; 

Or. en 

 


