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3. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου τονίζεται για ακόμη μία φορά 

ότι η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 

του ITER συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο 

αύξησης της εισφοράς της κοινής 

επιχείρησης στο στάδιο κατασκευής του 

έργου ITER, αλλά αναγνωρίζει επίσης ότι 

έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε μια 

σειρά από τομείς που επηρεάζουν το 

σύνολο της δομής διαχείρισης του έργου· 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου τονίζεται για ακόμη μία φορά 

ότι η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 

του ITER συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο 

αύξησης της εισφοράς της κοινής 

επιχείρησης στο στάδιο κατασκευής του 

έργου ITER, γεγονός που καθιστά 

απρόβλεπτο τον προϋπολογισμό του ITER 

και θέτει σε κίνδυνο άλλα προγράμματα 

της Ένωσης, ιδίως τα προγράμματα 

έρευνας· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι έχει 

σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε μια 

σειρά από τομείς που επηρεάζουν το 

σύνολο της δομής διαχείρισης του έργου· 
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4. επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση 

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της 

συνεισφοράς της Ένωσης στο έργο ITER 

και ότι πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο 

όριο προϋπολογισμού των 

6 600 000 000 EUR μέχρι το 2020· τονίζει, 

επιπλέον, ότι η κύρια πρόκληση για το 

έργο ITER είναι να εξασφαλιστεί η 

τήρηση ενός ρεαλιστικού 

χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, 

και οποιαδήποτε πιθανή απόκλιση ή 

πρόβλημα να ανιχνεύεται σε όσο το 

δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο· σημειώνει 

ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου επισημαίνεται εκ νέου, στο 

πλαίσιο της «επισήμανσης ειδικού 

θέματος», ότι το ανώτατο όριο 

προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR, 

το οποίο ήταν το διπλάσιο των αρχικώς 

προϋπολογισθεισών δαπανών για το 

στάδιο κατασκευής το 2010, δεν 

περιλάμβανε ποσό για απρόβλεπτα έξοδα· 
διαπιστώνει, ως εκ τούτου, ότι έχει 

σημειωθεί κάποια πρόοδος στην 
επικαιροποιημένη αποτίμηση της εισφοράς 

της κοινής επιχείρησης το 2015, η οποία 

παρέχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα· έχει 

επίγνωση του γεγονότος ότι οι πρόσφατες 

αλλαγές που εξακολουθούν να 

πραγματοποιούνται εν προκειμένω, έχουν 

καθοριστική σημασία για τη μελλοντική 

επιτυχία του έργου· 

4. επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση 

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της 

συνεισφοράς της Ένωσης στο έργο ITER 

και ότι πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο 

όριο προϋπολογισμού των 6 600 000 000 

EUR μέχρι το 2020· τονίζει ότι το εν λόγω 

ποσό, το οποίο έχει διπλασιαστεί από τον 

αρχικό προϋπολογισμό των δαπανών, δεν 

περιλαμβάνει ποσό ύψους 663 000 000 

EUR το οποίο είχε προτείνει η Επιτροπή 

το 2010 για την κάλυψη τυχόν 

απρόβλεπτων δαπανών· επισημαίνει, 

επιπλέον, ότι η F4E δεν έχει 

επικαιροποιήσει ακόμη την αποτίμηση 

της εισφοράς της κοινής επιχείρησης στο 

έργο ITER μετά την ολοκλήρωση του 

σταδίου κατασκευής· παροτρύνει την 

κοινή επιχείρηση να παράσχει, πριν από 

τα τέλη του 2017, μια επικαιροποιημένη, 

ολοκληρωμένη, συνολική και ακριβή 

αποτίμηση της εισφοράς της στο ITER 

μετά το στάδιο κατασκευής· επισημαίνει 

ότι η κύρια πρόκληση για το έργο ITER 

είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση του 

προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και 

του προϋπολογισμού, και να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε επιπλέον πιθανή απόκλιση ή 

πρόβλημα· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, με 

ικανοποίηση ότι η επικαιροποιημένη 

αποτίμηση της εισφοράς της κοινής 

επιχείρησης το 2015 παρέχει πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα· έχει επίγνωση του 
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γεγονότος ότι οι αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα και 

εξακολουθούν να πραγματοποιούνται εν 

προκειμένω, έχουν καθοριστική σημασία 

για τη μελλοντική επιτυχία του έργου· 

Or. en 

 


