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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0108/1 

Módosítás  1 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás 

2016/2194(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

hogy a Számvevőszék jelentése ismét 

hangsúlyozza, hogy az ITER 

tevékenységeinek bonyolultsága miatt a 

közös vállalkozás által a projekt ITER 

kiépítési szakaszára nyújtott hozzájárulást 

illetően jelentős a költségnövekedés 

kockázata, ugyanakkor azonban azt is 

elismeri, hogy jelentős haladást sikerült 

elérni számos területen, ami a projekt egész 

szerkezeti kezelésére kihat; 

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

Számvevőszék jelentése ismét 

hangsúlyozza, hogy az ITER 

tevékenységeinek bonyolultsága miatt a 

közös vállalkozás által az ITER-projekt 

kiépítési szakaszára nyújtott hozzájárulást 

illetően jelentős a költségnövekedés 

kockázata, ami az ITER költségvetését 

tervezhetetlenné teszi, és veszélybe sodor 

más uniós – különösen kutatási – 

programokat is; elismeri ugyanakkor, 

hogy jelentős haladást sikerült elérni 

számos területen, ami a projekt egész 

szerkezeti kezelésére kihat; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Módosítás  2 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás 

2016/2194(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a közös 

vállalkozás felelős az Unió 

hozzájárulásáért az ITER-projekthez, és 

hogy a költségvetés felső korlátját – 

6 600 000 000 euró – 2020-g tartani kell; 

hangsúlyozza továbbá, hogy az ITER-

projekttel kapcsolatban a fő kihívás annak 

biztosítása, hogy a valósághoz igazodó 

ütemtervet és költségvetési tervet tartani 

kell, és hogy bármely eltérést vagy 

problémát annak a lehető legkorábbi 

szakaszában fel kell fedezni; elismeri, 

hogy a Számvevőszék jelentése 

„figyelemfelhívó megjegyzésében” ismét 

megjegyzi, hogy az építési szakaszra 

vonatkozóan a költségvetésben eredetileg 

2010-ben figyelembe vett költségek 

megkétszerezése (a költségvetés felső 

korlátja jelenleg 6 600 000 000 euró) nem 

foglalja magában a váratlan helyzetek 

kezelését; tudomásul veszi ezért, hogy a 

közös vállalkozás 2015-ben frissített 

pénzügyi értékelésében a hozzájárulás 

tekintetében némi előrelépést történt, ez 

ugyanis már átfogóbb adatot szerepeltet; 

tisztában van azzal, hogy a közelmúltban 

bekövetkezett és jelenleg is folyamatban 

lévő változások kulcsfontossággal bírnak a 

projekt jövőbeli sikere szempontjából; 

4. hangsúlyozza, hogy a közös 

vállalkozás felelős az Unió 

hozzájárulásáért az ITER-projekthez, és 

hogy a költségvetés felső korlátját – 2020-

ig 6 600 000 000 euró – tartani kell; 

hangsúlyozza, hogy ez az összeg, amely a 

költségvetésben eredetileg elkülönített 

költségek kétszerese, nem tartalmazza a 

Bizottság által 2010-ben az esetleges 

rendkívüli kiadások fedezésére javasolt 

663 000 000 eurót; rámutat továbbá, hogy 

az F4E még nem frissítette az arra 

vonatkozó értékelést, hogy a kiépítési 

szakasz befejezésén túl a közös vállalkozás 

mivel járult hozzá az ITER-projekthez; 

sürgeti a közös vállalkozást, hogy adjon 

frissített, integrált, átfogó és pontos 

értékelést arról, hogy 2017 vége előtt a 

kiépítési szakasz befejezésén túl mivel 

járult hozzá az ITER-projekthez; 

hangsúlyozza, hogy az ITER-projekttel 

kapcsolatban a fő kihívás abban áll, hogy 

az ütemtervet és a költségvetési tervet 

tartani kell, és hogy mindennemű 

esetleges további eltérést vagy problémát 

el kell kerülni; elégedetten veszi ezért 

tudomásul, hogy a közös vállalkozás 

hozzájárulásának frissített értékelésében, 

2015-re vonatkozóan már átfogóbb adat 

szerepel; tisztában van azzal, hogy az e 

tekintetben a közelmúltban bekövetkezett 

és jelenleg is folyamatban lévő változások 
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kulcsfontossággal bírnak a projekt jövőbeli 

sikere szempontjából; 

Or. en 

 


