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Betænkning A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Budget 2016 – mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. gentager sin støtte til ITER-

programmet og er besluttet på at sikre en 

passende finansiering hertil; er imidlertid 

bekymret over, at forelæggelsen af en 

revideret tidsplan og den finansielle 

planlægning af ITER, der er planlagt til 

november 2015, ikke vil give 

budgetmyndigheden mulighed for at tage 

hensyn til de nye oplysninger i den årlige 

budgetprocedure for 2016; opfordrer 

desuden indtrængende Det Europæiske 

Fællesforetagende for ITER – Fusion for 

Energy til straks at fremlægge de ønskede 

rapporter om decharge for 2013 og til at 

følge op på de relevante henstillinger fra 

Parlamentet; 

18. beklager, at finansieringen af ITER 

kun er reduceret en lille smule, og at 

finansieringen er kombineret med en 

bebudet modregning i 2018-2020; 

understreger betydningen af at udfase 

finansieringen af dette ubæredygtige 

projekt i lyset af den seneste bekræftelse 

fra bl.a. den tyske regering om, at hverken 

tidsplanen eller den udgiftsplan, som 

allerede er blevet revideret, er realistisk, 

samt i lyset af Revisionsrettens kritiske 

analyse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Budget 2016 – mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. beklager, at den nye generaldirektør 

for ITER med seks måneders forsinkelse 

vil fremlægge en revideret tidsplan og 

betalingsplan for projektet i november 

2015, eftersom dette vil være for sent til, 

at budgetmyndigheden kan tage 

tilstrækkeligt hensyn til de nye 

oplysninger i den årlige budgetprocedure 

for 2016; understreger med hensyn til at 

sikre finansiel soliditet og effektivitet i 

forbindelse med udgifterne, at 

Parlamentet forbeholder sig ret til at 

opføre en del af bevillingerne til ITER i 

reserven, indtil de nye oplysninger og tal 

er blevet grundigt undersøgt; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Budget 2016 – mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18b. beklager, at Det Europæiske 

Fællesforetagende for ITER – Fusion for 

Energy har undladt at følge op på 

Parlamentets henstillinger ved ikke at 

udarbejde den rekvirerede rapport 

vedrørende decharge for 2013; bemærker 

med bekymring den manglende 

gennemsigtighed og den øgede risiko for 

uregelmæssigheder; opfordrer 

indtrængende fællesforetagendet til uden 

unødig forsinkelse at få afklaret 

situationen, senest i august 2015; 

Or. en 

 

 


