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20.4.2016 A8-0140/8 

Módosítás  8 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

187 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 187a. ismételten aggodalmának ad hangot 

az ITER programban bekövetkező 

rendszerszerű késedelmek miatt, amelyek 

megkérdőjelezik annak hatékonyságát és 

eredményességét; mélységes aggodalmát 

fejezi ki a program költséghatékonyságát 

befolyásoló és más uniós programokat 

veszélyeztető, főként a kutatási politika 

területén felmerülő túlzott költségek 

miatt; emlékeztet a Parlamentben 

november 11-én szervezett találkozóra, 

amelyen sajnálatos módon csupán 

bejelentettek egy jövőbeli cselekvési tervet, 

ám azt nem ismertették; aggasztónak 

tartja a Bizottság 2015. december 3-i 

válaszát, amely hangsúlyozza, hogy az 

ITER-tanács 2015 novemberében úgy 

határozott, hogy „(...) a projekt javasolt 

ütemezésének alapjául szolgáló 

feltételezések nem tekinthetők teljesen 

valószerűeknek, és hogy a kapcsolódó IO-

költségek túlzó mértékűeknek tűnnek, 

különösen a személyzeti igények 

tekintetében. a nemzeti ügynökségekkel 

(különösen az F4E-vel) együtt teendő 

további lépésekre van szükség az 

ütemezési javaslat hosszú távú 

megbízhatóságának, stabilitásának és 

költségek tekintetében való 

fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében. (...) Az ITER-tanács ezért e 

legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy 
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magas szintű független értékelést készíttet 

a munka ITER Szervezete által ismertetett 

eredményeiről, a technikai és az 

erőforrásokkal kapcsolatos kérdésekre 

egyaránt kiterjedően. Ezen értékelésnek 

az ITER-tanács 2016. júniusi ülése előtt 

rendelkezésre kell állnia, (...)”; úgy véli, 

hogy az előrehaladás mértéke egyáltalán 

nem kielégítő; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Módosítás  9 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

187 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 187b. felkéri a Bizottságot, hogy 

továbbítsa a Parlamentnek az ITER-

tanács novemberi ülésén ismertetett 

cselekvési tervet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Módosítás  10 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

187 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 187c. ragaszkodik ahhoz, hogy a 

következő évre vonatkozó költségvetési 

döntések előkészítése céljából 2016 

júniusáig megkapja a Bizottságtól az 

ITER-re vonatkozó hosszú távú 

projektütemterv és a kapcsolódó költségek 

frissített változatát; emlékeztet arra, hogy 

2016-ban csaknem 475 millió eurónyi 

kifizetési előirányzatot különítettek el az 

ITER számára; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Módosítás  11 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

379 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

379. megállapítja, hogy a nyilvánosság és a 

média komoly érdeklődést mutat a 

feddhetetlenségi kérdések iránt, aminek 

következtében a jól működő magatartási 

kódexek folyamatos figyelmet igényelnek; 

hangsúlyozza, hogy a magatartási kódex 

csak megfelelő alkalmazása és 

betartásának következetes – nem csak 

incidensek esetén való – ellenőrzése 

mellett lehet hatékony megelőző 

intézkedés; rámutat arra, hogy a 

magatartási kódex felülvizsgálatára 2017 

végéig sort kell keríteni; 

379. megállapítja, hogy a nyilvánosság és a 

média komoly érdeklődést mutat a 

feddhetetlenségi kérdések iránt, valamint 

hogy az EUSZ 17. cikkének és az EUMSZ 

245. cikkének való megfelelés érdekében 

erőteljes etikai szabályozásra van szükség; 

kitart amellett, hogy a jól működő 

magatartási kódexek folyamatos figyelmet 

igényelnek; hangsúlyozza, hogy a 

magatartási kódex csak megfelelő 

alkalmazása és betartásának következetes – 

nem csak incidensek esetén való – 

ellenőrzése mellett lehet hatékony 

megelőző intézkedés. 

Or. en 

 

 


