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Pakeitimas 1 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė 

2016/2194(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

Audito Rūmų ataskaitoje dar kartą 

pabrėžiama, jog dėl ITER veiklos 

sudėtingumo kyla didelė rizika, kad 

bendrosios įmonės įnašas į ITER projekto 

statybos etapą gali smarkiai išaugti, tačiau 

taip pat pripažįsta, kad įvairiose srityse, 

darančiose poveikį visai projekto valdymo 

struktūrai, pasiekta didelė pažanga; 

3. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

Audito Rūmų ataskaitoje dar kartą 

pabrėžiama, jog dėl ITER veiklos 

sudėtingumo kyla didelė rizika, kad 

bendrosios įmonės įnašas į ITER projekto 

statybos etapą gali smarkiai išaugti ir dėl to 

ITER biudžetas būtų nenuspėjamas bei 

kiltų grėsmė kitoms ES programoms, ypač 

mokslinių tyrimų programoms; tačiau taip 

pat pripažįsta, kad įvairiose srityse, 

darančiose poveikį visai projekto valdymo 

struktūrai, pasiekta didelė pažanga; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė 

2016/2194(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. pabrėžia, kad bendroji įmonė yra 

atsakinga už Sąjungos įnašo į ITER 

projektą valdymą ir kad iki 2020 m. turi 

būti išlaikyta 6 600 000 000 EUR viršutinė 

biudžeto riba; taip pat pabrėžia, kad 

pagrindinis iššūkis įgyvendinant ITER 

projektą – užtikrinti, kad būtų išlaikytas 

realistiškas tvarkaraštis ir biudžetas ir kad 

bet kokie galimi nukrypimai ar problemos 

būtų kuo anksčiau nustatomi; pripažįsta, 

kad Audito Rūmų ataskaitos pastraipoje 

„Dalyko pabrėžimas“ dar kartą 

pažymima, kad į biudžeto viršutinę sumą 

(6 600 000 000 EUR), kuri buvo dvigubai 

didesnė nei 2010 m. statybos etapui 

numatytos pradinės biudžeto išlaidos, 

nebuvo įtrauktos nenumatytų atvejų 

išlaidos; todėl atkreipia dėmesį į tam tikrą 

pažangą, padarytą 2015 m. atnaujinus 

bendrosios įmonės įnašo vertę, kuri yra 

tikslesnė suma; supranta, kad vis dar 

diegiami neseniai atlikti pokyčiai šioje 

srityje yra labai svarbūs siekiant sėkmingo 

projekto įgyvendinimo ateityje; 

4. pabrėžia, kad bendroji įmonė yra 

atsakinga už Sąjungos įnašo į ITER 

projektą valdymą ir kad iki 2020 m. turi 

būti išlaikyta 6 600 000 000 EUR viršutinė 

biudžeto riba; pabrėžia, kad į tą sumą, 

kuri dvigubai didesnė nei pradinės 

biudžete numatytos išlaidos, nebuvo 

įtraukti 2010 m. Komisijos pasiūlyti 

663 000 000 EUR išlaidoms galimais 

nenumatytais atvejais padengti; be to, 

pažymi, kad F4E dar nepatikslino 

įvertinimo, koks bus bendrosios įmonės 

indėlis į ITER projektą užbaigus statybos 

etapą; ragina bendrąją įmonę pateikti 

atnaujintą kompleksinį bendrą ir tikslų 

jos indėlio į ITER projektą užbaigus 

statybų etapą įvertinimą iki 2017 m. 

pabaigos; pabrėžia, kad pagrindinis 

iššūkis įgyvendinant ITER projektą – 

užtikrinti, kad būtų išlaikytas suplanuotas 

tvarkaraštis ir biudžetas ir kad būtų 

išvengta bet kokių galimų papildomų 

nukrypimų ar problemų; todėl su 

pasitenkinimu pažymi, kad atnaujinus 

2015 m. įnašo į bendrąją įmonę vertę 

gauta tikslesnė suma; supranta, kad 

neseniai įgyvendinti ir dar diegiami 
pokyčiai šioje srityje yra labai svarbūs 

sėkmingam projekto įgyvendinimui 

ateityje; 
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