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1.7.2015 A8-0217/2 

Módosítás  2 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja az ITER programot, és 

elkötelezett annak megfelelı 

finanszírozása mellett; aggodalmát fejezi 

ki azonban amiatt, hogy az ITER 

felülvizsgált menetrendjének és pénzügyi 

tervezésének 2015 novemberére 

elıirányzott bemutatása nem teszi majd 

lehetıvé a költségvetési bizottság számára 

az új információ 2016. évi éves 

költségvetésre vonatkozó eljárás során 

történı figyelembevételét; sürgeti az 

ITER-t és a Fúziósenergia-fejlesztési 

Európai Közös Vállalkozását, hogy 

haladéktalanul nyújtsák be a 2013-as 

mentesítésükre vonatkozóan kért 

jelentéseket, és tegyenek lépéseket a 

Parlament ajánlásai nyomán; 

18. sajnálatosnak tartja, hogy az ITER 

finanszírozása csak csekély mértékben 

csökken és a 2018–2020-as idıszakra 

bejelentett ellentételezéssel párosul;  

hangsúlyozza, hogy ennek a 

megvalósíthatatlan projektnek a 

finanszírozását fokozatos meg kell 

szüntetni tekintettel egyrészt többek között 

a német kormány közelmúltbeli 

kijelentésére, hogy sem az ütemezés, sem 

a – már felülvizsgált – kiadási terv nem 

reális, másrészt a Számvevıszék kritikus 

elemzésére; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Módosítás  3 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. sajnálatosnak tartja, hogy az ITER 

új fıigazgatója csak 2015 novemberében, 

hat hónapos késéssel fogja benyújtani a 

projekt felülvizsgált ütemezését és 

kifizetési tervét, mivel ez már túl késı a 

költségvetési hatóságnak, hogy a 2016-os 

költségvetési eljárásban megfelelıen 

figyelembe vegye az új információkat; 

hangsúlyozza, hogy a kiadások pénzügyi 

hatékonyságának és eredményességének 

biztosítása érdekében a Parlament 

fenntartja magának a jogot, hogy az ITER 

számára elkülönített elıirányzatok egy 

részét tartalékba helyezze az új adatok 

alapos értékeléséig; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Módosítás  4 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18b. sajnálatosnak tartja, hogy a 

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 

Közös Vállalkozás nem vette figyelembe a 

Parlament ajánlásait, mivel nem nyújtotta 

be a 2013-as mentesítésével kapcsolatban 

kért jelentést; aggasztónak tartja az 

átláthatóság hiányát és a 

szabálytalanságok fokozottabb 

kockázatát; sürgeti az ITER-t és a közös 

vállalkozást, hogy haladéktalanul, de 

legkésıbb 2015 augusztusáig tisztázzák 

helyzetüket; 

Or. en 

 

 


