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1. Besluit van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over het verlenen van 

kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke 

onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 

2014 (2015/2196(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese gemeenschappelijke onderneming 

voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor 

het begrotingsjaar 2014, vergezeld van de antwoorden van de gemeenschappelijke 

onderneming1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2014 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de 

gemeenschappelijke onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de 

begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– gezien zijn besluit van 28 april 20163 tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het 

begrotingsjaar 2014, alsmede de antwoorden van de directeur van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie, 

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

                                                 
1  PB C 422 van 17.12.2015, blz. 33. 
2  PB C 422 van 17.12.2015, blz. 34. 
3  PB L 246 van 14.9.2016, blz. 438. 



 

 

Atoomenergie, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20021, en met name artikel 208, 

– gezien Beschikking 2007/198/Euratom van de Raad van 27 maart 2007 tot oprichting van 

de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-

energie en tot toekenning van gunsten daaraan2, en met name artikel 5, lid 3, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen3, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 

208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad4, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0275/2016), 

1. verleent de directeur van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de 

ontwikkeling van fusie-energie kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 

gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2014; 

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese gemeenschappelijke 

onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie, de Raad, de Commissie en 

de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 

Unie (serie L). 

                                                 
1  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2  PB L 90 van 30.3.2007, blz. 58. 
3  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
4  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



 

 

2. Besluit van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de afsluiting van de 

rekeningen van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de 

ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2196(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese gemeenschappelijke onderneming 

voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor 

het begrotingsjaar 2014, vergezeld van de antwoorden van de gemeenschappelijke 

onderneming1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2014 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de 

gemeenschappelijke onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de 

begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– gezien zijn besluit van 28 april 20163 tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het 

begrotingsjaar 2014, alsmede de antwoorden van de directeur van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie, 

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20024, en met name artikel 208, 

– gezien Beschikking 2007/198/Euratom van de Raad van 27 maart 2007 tot oprichting van 

de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-

energie en tot toekenning van gunsten daaraan5, en met name artikel 5, lid 3, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

                                                 
1  PB C 422 van 17.12.2015, blz. 33. 
2  PB C 422 van 17.12.2015, blz. 34. 
3  PB L 246 van 14.9.2016, blz. 438. 
4  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
5  PB L 90 van 30.3.2007, blz. 58. 



 

 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen1, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 

208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad2, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0275/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor 

het begrotingsjaar 2014; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese 

gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie, de 

Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 

                                                 
1  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
2  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



 

 

3. Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 

(2015/2196(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van 

de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-

energie voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0275/2016), 

A. overwegende dat de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de 

ontwikkeling van fusie-energie (de “gemeenschappelijke onderneming") in maart 2007 

werd opgericht voor een periode van 35 jaar; 

B. overwegende dat de leden van de gemeenschappelijke onderneming zijn: Euratom, 

vertegenwoordigd door de Commissie, de lidstaten van Euratom en derde landen die met 

Euratom samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van beheerste kernfusie zijn 

aangegaan; 

C. overwegende dat de gemeenschappelijke onderneming autonoom begon te functioneren in 

maart 2008; 

1. stelt vast dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de 

gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2014 heeft verklaard dat de 

jaarrekening op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van haar financiële situatie 

per 31 december 2014 en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen voor het 

op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van haar financiële regeling; 

2. merkt op dat de definitieve begroting 2014 die beschikbaar was voor tenuitvoerlegging 

1 168 800 000 EUR aan vastleggingskredieten en 576 600 000 EUR aan 

betalingskredieten beliep; dat de uitvoeringspercentages voor de vastleggingen en de 

betalingen respectievelijk 100 % en 88,5 % bedroegen; wijst er echter op dat de 

uitvoeringsgraad van de betalingskredieten met betrekking tot de oorspronkelijke 

begroting voor 2014 73 % bedroeg; 

3. neemt er nota van dat de nieuwe directeur-generaal van de ITER-organisatie als reactie op 

de huidige uitdagingen voor het ITER-project aan de ITER-raad een actieplan heeft 

gepresenteerd met specifieke maatregelen voor de aanpak van de belangrijkste 

beperkingen waardoor de ontwikkeling van het ITER-project op dit moment wordt 

beïnvloed; neemt voorts ter kennis dat, wat betreft de gemeenschappelijke onderneming, 

de nieuwe waarnemend directeur een actieplan voor de gemeenschappelijke onderneming 

heeft gepresenteerd dat het actieplan van de ITER-organisatie grotendeels ondersteunt; 

begrijpt dat de plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke onderneming een 

actieplan heeft opgesteld en dat in maart 2015 heeft voorgelegd aan de raad van bestuur 

van de gemeenschappelijke onderneming, die volledig achter dat plan stond, en dat dit 

actieplan van de gemeenschappelijke onderneming het ITER-actieplan op een aantal 



 

 

punten aanvult en verdere verbeteringen voorstelt voor de eigen activiteiten van de 

gemeenschappelijke onderneming; merkt op dat de praktische maatregelen voor de 

uitvoering van beide actieplannen op het moment van de controle nog niet waren bepaald; 

merkt bovendien op dat deze actieplannen sinds maart 2015 worden uitgevoerd en op de 

voet worden gevolgd door de ITER-organisatie en de gemeenschappelijke onderneming, 

en dat verwacht wordt dat die plannen verbeteringen zullen opleveren; dringt erop aan dat 

van de uitvoering van de actieplannen binnen afzienbare tijd verslag wordt uitgebracht; 

4. neemt met voldoening kennis van de conclusies van de ITER-raadsvergadering van 15 en 

16 juni 2016 waarin werd bevestigd dat het ITER-project nu in de goede richting gaat, 

zodat een gedegen, realistisch en gedetailleerd voorstel kan worden verwacht voor een 

schema met de gemoeide kosten naar eerste plasma, waarin het geactualiseerde 

geïntegreerde schema voor het ITER-project werd bekrachtigd, waarin december 2025 als 

tijdstip voor eerste plasma wordt genoemd, waarin wordt aangestipt dat de succesvolle 

voltooiing van alle projectfasen tot dusver, al dan niet volgens schema, een positief teken 

is van de gezamenlijke capaciteit van de ITER-organisatie en de nationale agentschappen 

om volgens het bijgewerkte schema te blijven presteren, en waarin wordt onderstreept dat 

de aanwijzingen voor een effectievere besluitvorming, beter besef van de risico's, en 

vasthouden aan de voornemens een hernieuwde grond opleveren voor het vertrouwen dat 

het ITER-project zijn huidige positieve elan zal vasthouden; 

5. verwelkomt het standpunt van de ITER-raad dat een sterke concentratie op de 

kernelementen via eerste plasma de risico's effectief moet verminderen en dat het 

bijgewerkte schema technisch de meest haalbare weg is naar eerste plasma, dat de 

voltooiing zal markeren van de opbouw- en inbedrijfstellingsfases van de Tokamak en de 

ondersteunende installaties; 

6. merkt op dat er goede vorderingen worden gemaakt met de mijlpalen die de ITER-raad in 

zijn vergadering van 18 en 19 november 2015 heeft vastgesteld, en dat vier van de zes aan 

Fusion for Energy ("F4E") toegedachte mijlpalen voor 2016 reeds zijn gehaald; 

7. neemt ter kennis dat de kwestie met de huur van het gebouw van de gemeenschappelijke 

onderneming is opgelost, nu de Spaanse regering een huurcontract voor onbepaalde tijd 

voor het huidige pand heeft aangeboden en een uitbreiding van de huidige kantoorruimte 

met een extra verdieping; merkt over dit punt op dat de raad van bestuur van de 

gemeenschappelijke onderneming in zijn vergadering van 29-30 juni 2016 kennis heeft 

genomen van het huurcontract voor onbepaalde tijd voor de bureaus van F4E tussen de 

Spaanse overheid en de eigenaar van het pand, en de plannen heeft goedgekeurd voor 

herinrichting van de voor de gemeenschappelijke onderneming bestemde kantoorruimte; 

8. neemt kennis van de gedeeltelijke invulling van het personeelsstatuut en spoort de 

gemeenschappelijke onderneming aan om verdere invulling te geven aan de nog 

resterende regelingen; verneemt met voldoening dat per 1 januari 2016 het nieuwe 

Financieel Reglement en nieuwe uitvoeringsregels van de gemeenschappelijke 

onderneming in werking zijn getreden; stelt met waardering vast dat de 

gemeenschappelijke onderneming tot een werkbare definitie is gekomen voor wat wel en 

wat geen fusietoepassing is, waardoor de werkingssfeer voor exclusief gebruik van 

intellectuele-eigendomsrechten uit hoofde van de contracten zich gemakkelijker laat 

afbakenen. 

 


