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NL In verscheidenheid verenigd NL 

12.4.2018 A8-0095/1 

Amendement  1 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-

energie 

2017/2180(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. maakt zich nog steeds zorgen door 

het feit dat de verwachte voltooiingsdatum 

voor de gehele constructiefase momenteel 

gepland is met een vertraging van ongeveer 

15 jaar in vergelijking met het 

oorspronkelijke basisscenario; neemt 

kennis van het feit dat in het nieuwe 

schema dat is goedgekeurd door de ITER-

raad, een vierfasenaanpak beschreven staat 

waarin december 2025 de eindtermijn is 

voor het bereiken van de eerste strategische 

mijlpaal van de projectconstructiefase 

("Eerste Plasma”) en december 2035 de 

geschatte voltooiingsdatum is voor de 

gehele constructiefase; neemt kennis van 

het feit dat het doel van de nieuwe 

gefaseerde aanpak is om de 

projectuitvoering beter af te stemmen op de 

prioriteiten en de beperkingen van alle 

leden van de ITER-organisatie; 

5. maakt zich nog steeds zorgen door 

het feit dat de verwachte voltooiingsdatum 

voor de gehele constructiefase momenteel 

gepland is met een vertraging van ongeveer 

15 jaar in vergelijking met het 

oorspronkelijke basisscenario; is van 

mening dat bij elke verdere vertraging 

grondig moet worden nagedacht over de 

kostenefficiëntie van het project; neemt 

kennis van het feit dat in het nieuwe 

schema dat is goedgekeurd door de ITER-

raad, een vierfasenaanpak beschreven staat 

waarin december 2025 de eindtermijn is 

voor het bereiken van de eerste strategische 

mijlpaal van de projectconstructiefase 

("Eerste Plasma”) en december 2035 de 

geschatte voltooiingsdatum is voor de 

gehele constructiefase; neemt kennis van 

het feit dat het doel van de nieuwe 

gefaseerde aanpak is om de 

projectuitvoering beter af te stemmen op de 

prioriteiten en de beperkingen van alle 

leden van de ITER-organisatie; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0095/2 

Amendement  2 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-

energie 

2017/2180(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. neemt kennis van de vaststelling in 

het verslag van de Rekenkamer dat uit de 

resultaten, die in december 2016 aan de 

raad van bestuur van de 

gemeenschappelijke onderneming werden 

gepresenteerd, een verwachte behoefte aan 

extra financiering ten opzichte van de 

bestaande vastleggingen bleek van 

5 400 000 000 EUR voor de 

constructiefase na 2020, een toename van 

82 % in vergelijking met de goedgekeurde 

begroting van 6 600 000 000 EUR; wijst 

nogmaals op het feit dat het bedrag van 

6 600 000 000 EUR dat in 2010 door de 

Raad werd goedgekeurd, het maximum is 

voor de uitgaven van de 

gemeenschappelijke onderneming tot 2020; 

merkt op dat de extra financiering die 

nodig is om het ITER-project te voltooien, 

vastleggingen moet omvatten in het kader 

van het toekomstige meerjarig financieel 

kader; 

6. neemt kennis van de vaststelling in 

het verslag van de Rekenkamer dat uit de 

resultaten, die in december 2016 aan de 

raad van bestuur van de 

gemeenschappelijke onderneming werden 

gepresenteerd, een verwachte behoefte aan 

extra financiering ten opzichte van de 

bestaande vastleggingen bleek van 

5 400 000 000 EUR voor de 

constructiefase na 2020, een toename van 

82 % in vergelijking met de goedgekeurde 

begroting van 6 600 000 000 EUR; wijst 

nogmaals op het feit dat het bedrag van 

6 600 000 000 EUR dat in 2010 door de 

Raad werd goedgekeurd, het maximum is 

voor de uitgaven van de 

gemeenschappelijke onderneming tot 2020; 

merkt op dat de extra financiering die 

nodig is om het ITER-project te voltooien, 

vastleggingen moet omvatten in het kader 

van het toekomstige meerjarig financieel 

kader; is van mening dat eventuele extra 

financiering niet ten laste van 

programma's van de Unie mag komen en 

met extra nationale middelen moet 

worden bekostigd; benadrukt bovendien 

dat bij eventuele verdere verhogingen van 

de financiering grondig moet worden 

nagedacht over de kostenefficiëntie van 

het project; 
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Amendement  3 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-

energie 

2017/2180(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. wijst erop dat de 

gemeenschappelijke onderneming niet 

alleen bij moet dragen aan de 

constructiefase maar ook aan de 

operationele fase van ITER na 2035 en de 

daaropvolgende deactiverings- en 

buitengebruikstellingfasen van ITER; vindt 

het zorgwekkend dat deze bijdragen nog 

niet geraamd zijn; verzoekt de 

gemeenschappelijke onderneming de 

kosten van deze fasen zo spoedig mogelijk 

te ramen; 

7. wijst erop dat de 

gemeenschappelijke onderneming niet 

alleen moet bijdragen aan de 

constructiefase maar ook aan de 

operationele fase van ITER na 2035 en de 

daaropvolgende deactiverings- en 

buitengebruikstellingfasen van ITER; vindt 

het zorgwekkend dat deze bijdragen nog 

niet geraamd zijn; eist dat de 

gemeenschappelijke onderneming 

onverwijld en ten laatste vóór eind 2018 

een raming uitvoert van de kosten van 

deze fasen; 

Or. en 

 


