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24.4.2017 A8-0108/1 

Pozměňovací návrh  1 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 

z jaderné syntézy 

2016/2194(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

zpráva Účetního dvora znovu zdůrazňuje, 

že složitost činností ITER zvyšuje značně 

riziko, že vzroste výše příspěvku 

společného podniku ke konstrukční fázi 

projektu ITER, ale také uznává, že bylo 

dosaženo značného pokroku v řadě oblastí 

a že se to dotýká celé řídicí struktury 

projektu; 

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

zpráva Účetního dvora znovu zdůrazňuje, 

že složitost činností ITER zvyšuje značně 

riziko, že vzroste výše příspěvku 

společného podniku ke konstrukční fázi 

projektu ITER, čímž se rozpočet tohoto 

projektu stává neodhadnutelným a to 

představuje riziko pro jiné programy EU, 

zejména programy pro výzkum; uznává 

však, že bylo dosaženo značného pokroku 

v řadě oblastí a že se to dotýká celé řídicí 

struktury projektu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Pozměňovací návrh  2 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 

z jaderné syntézy 

2016/2194(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že společný podnik je 

odpovědný za řízení příspěvku Unie 

k projektu ITER a že je nutno dodržet 

rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 

EUR do roku 2020; dále zdůrazňuje, že 

hlavní výzvou pro projekt ITER je 

zajištění toho, aby byl dodržen realistický 

harmonogram a rozpočet a aby byl co 

nejdříve odhalen jakýkoliv potenciální 

problém či odchylka; konstatuje, že 

zpráva Účetního dvora ve svém 

„zdůraznění skutečnosti“ znovu uvádí, že 

rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 

EUR, který představuje dvojnásobek 

počátečních rozpočtových nákladů na 

konstrukční fázi v roce 2010, nezahrnoval 

náklady na možné nepředvídané 

problémy; proto bere na vědomí určitý 

pokrok v aktualizovaném vyčíslení 

příspěvku společného podniku v roce 2015, 

které představuje úplnější údaj; je si vědom 

toho, že nedávné změny, které se v tomto 

směru stále zavádějí, jsou zásadně důležité 

pro budoucí úspěch projektu; 

4. zdůrazňuje, že společný podnik je 

odpovědný za řízení příspěvku Unie 

k projektu ITER a že je nutno dodržet 

rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 

EUR do roku 2020; zdůrazňuje, že v této 

částce, která se oproti původně 

rozpočtovaným nákladům zdvojnásobila, 

není zahrnuto 663 000 000 EUR, které 

navrhla Komise v roce 2010 na pokrytí 

možných nepředvídaných událostí; dále 

poukazuje na to, že společný podnik pro 

rozvoj energie z jaderné syntézy dosud 

neaktualizoval ani odhad výše příspěvku 

na projekt ITER po dokončení fáze 

výstavby; naléhavě vyzývá společný 

podnik, aby do konce roku 2017 poskytl 

aktualizované integrované, celkové 

a přesné vyčíslení svého příspěvku na 

projekt ITER po dokončení fáze výstavby; 

upozorňuje na to, že hlavní výzvou pro 

projekt ITER je zajištění toho, aby byl 

dodržen plánovaný harmonogram 

a rozpočet a aby nedošlo k žádné další 

potenciální odchylce nebo problému; 
s uspokojením proto konstatuje, že 

aktualizované vyčíslení příspěvku 

společného podniku v roce 2015 

představuje úplnější údaj; je si vědom toho, 

že změny, které byly v tomto směru 

nedávno zavedeny a které jsou stále 
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zaváděny, jsou zásadně důležité pro 

budoucí úspěch projektu; 

Or. en 

 

 


