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Punkt 3 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. udtrykker bekymring over, at det i 

Rettens beretning endnu engang påpeges, 

at ITER-aktiviteterne er så komplekse, at 

der er en væsentlig risiko for, at det beløb, 

fællesforetagendet bidrager med til ITER-

projektets byggefase, vil stige, men 

anerkender samtidig, at der er gjort 

betydelige fremskridt på en række 

områder, der påvirker projektets samlede 

forvaltningsstruktur; 

3. udtrykker bekymring over, at det i 

Revisionsrettens beretning endnu engang 

påpeges, at ITER-aktiviteterne er så 

komplekse, at der er en væsentlig risiko 

for, at det beløb, fællesforetagendet 

bidrager med til ITER-projektets 

byggefase, vil stige, hvilket gør budgettet 

for ITER uforudsigeligt og risikerer at 

bringe andre EU-programmer, især 

forskningsprogrammerne, i 

fare; anerkender imidlertid, at der er gjort 

betydelige fremskridt på en række 

områder, der påvirker projektets samlede 

forvaltningsstruktur; 

Or. en 
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4. fremhæver, at fællesforetagendet er 

ansvarligt for forvaltningen af Unionens 

bidrag til ITER-projektet, og at 

budgetloftet på 6 600 000 000 EUR skal 

fastholdes indtil 2020; understreger 

endvidere, at den største udfordring for 

ITER-projektet er at sikre, at den 

realistiske tidsplan og budgetlægning 

overholdes, og at eventuelle afvigelser 

eller problemer identificeres tidligst 

muligt i forløbet; erkender, at det i Rettens 

beretning igen i dens "henvisning til 

specialforhold" bemærkes, at budgetloftet 

på 6 600 000 000 EUR, der var dobbelt så 

stort som de oprindeligt budgetterede 

omkostninger for byggefasen i 2010, ikke 

omfattede uforudsete omkostninger; 

noterer sig derfor visse fremskridt i den 

ajourførte værdiansættelse af 

fællesforetagendets bidrag i 2015, der er et 

mere omfattende beløb; er klar over, at de 

nylige ændringer, som stadig foretages i 

denne forbindelse, er af afgørende 

betydning for projektets succes; 

4. fremhæver, at fællesforetagendet er 

ansvarligt for forvaltningen af Unionens 

bidrag til ITER-projektet, og at 

budgetloftet på 6 600 000 000 EUR indtil 

2020 skal fastholdes; understreger, at dette 

tal, som er blevet fordoblet siden de 

oprindeligt budgetterede omkostninger, 

ikke omfatter de 663 000 000 EUR, som 

Kommissionen stillede forslag om i 2010 

til dækning af eventuelle uforudsete 

udgifter; påpeger endvidere, at  

fællesforetagendet for fusionsenergi 

endnu ikke har ajourført vurderingen af 

fællesforetagendets bidrag til ITER-

projektet efter byggefasens afslutning; 

opfordrer indtrængende 

fællesforetagendet til inden udgangen af 

2017 at fremlægge en ajourført og 

integreret, global og præcis vurdering af 

sine bidrag til ITER-projektet efter 

byggefasens afslutning; fremhæver, at 

den største udfordring for ITER-projektet 

er at sikre, at den fastlagte tidsplan og det 

fastlagte budget overholdes, og at 

eventuelle yderligere afvigelser eller 

problemer undgås; noterer sig derfor med 

tilfredshed, at den ajourførte 

værdiansættelse af fællesforetagendets 

bidrag i 2015 er et mere omfattende beløb; 

er klar over, at de ændringer, der er blevet 

foretaget for nylig, og som stadig foretages 

i denne forbindelse, er af afgørende 
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betydning for projektets succes; 

Or. en 

 


