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Grozījums Nr.  1 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums 

COM(2016)0475 – C8-0312/2016 – 2016/2194(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. pauž bažas par to, ka Revīzijas 

palātas ziņojumā atkal ir uzsvērts, ka ITER 

pasākumu sarežģītības dēļ pastāv būtisks 

risks, ka var palielināties ieguldījums, kas 

Kopuzņēmumam jāveic ITER projekta 

celtniecības fāzē, taču ir arī atzīts, ka ir 

panākts ievērojams progress vairākās 

jomās, kuras ietekmē visu projekta 

pārvaldības struktūru; 

3. pauž bažas par to, ka Revīzijas 

palātas ziņojumā atkal ir uzsvērts, ka ITER 

pasākumu sarežģītības dēļ pastāv būtisks 

risks, ka var palielināties ieguldījums, kas 

Kopuzņēmumam jāveic ITER projekta 

celtniecības fāzē, padarot ITER budžetu 

neprognozējamu un apdraudot citas 

Savienības programmas, īpaši pētniecības 

programmas; tomēr atzīst, ka ir panākts 

ievērojams progress vairākās jomās, kuras 

ietekmē visu projekta pārvaldības struktūru 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums 

COM(2016)0475 – C8-0312/2016 – 2016/2194(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzsver, ka Kopuzņēmums ir 

atbildīgs par Savienības ieguldījuma ITER 

projektā pārvaldību un ka līdz 2020. gadam 

ir jāievēro budžetam noteiktais 

ierobežojums EUR 6 600 000 000 apmērā; 

uzsver arī to, ka grūtākais uzdevums 

ITER projektā ir nodrošināt, ka tiek 

ievērots reālistisks grafiks un budžets un 
ka visas iespējamās novirzes vai 

problēmas tiek atklātas pēc iespējas 

agrākā stadijā; pieņem zināšanai, ka 

Revīzijas palātas ziņojuma sadaļā 

“Apstākļu akcentējums” atkal ir norādīts, 

ka budžetam noteiktais ierobežojums 

EUR 6 600 000 000 apmērā, kas ir divreiz 

vairāk nekā sākotnējās budžetā iekļautās 

celtniecības fāzes izmaksas 2010. gadā, 

neietver neparedzētās izmaksas; tādēļ 

norāda, ka atjauninātais Kopuzņēmuma 

ieguldījuma pārrēķins 2015. gadā, kas ir 

visaptverošāks skaitlis, uzskatāms par 

zināmu progresu; apzinās, ka nesenās 

izmaiņas, kas šajā sakarībā tiek ieviestas 

joprojām, ir svarīgas projekta turpmākai 

veiksmīgai attīstībai; 

4. uzsver, ka Kopuzņēmums ir 

atbildīgs par Savienības ieguldījuma ITER 

projektā pārvaldību un ka ir jāievēro 

budžetam noteiktais ierobežojums, proti, 

EUR 6 600 000 000 līdz 2020. gadam; 

uzsver, ka minētā summa, kas ir divreiz 

lielāka nekā sākotnēji budžetā paredzētie 

izdevumi, neietver EUR 663 000 000, 

kurus Komisija 2010. gadā ierosināja 

iespējamu neparedzētu izdevumu 

segšanai; turklāt norāda, ka F4E vēl nav 

pārrēķinājis Kopuzņēmuma ieguldījumu 

ITER projektā pēc tam, kad būs beigusies 

celtniecības fāze; mudina Kopuzņēmumu 

līdz 2017. gada beigām sniegt atjauninātu, 

integrētu, visaptverošu un precīzu 

aprēķinu par tā ieguldījumu ITER pēc 

tam, kad būs beigusies celtniecības fāze; 

uzsver, ka grūtākais uzdevums ITER 

projektā ir nodrošināt, ka tiek ievērots 

reālistisks grafiks un budžets un ka tiek 

novērstas visas iespējamās papildu 

novirzes vai problēmas; tādēļ ar 

gandarījumu norāda, ka atjauninātais 

Kopuzņēmuma ieguldījuma pārrēķins 

2015. gadā ir visaptverošāks skaitlis; 

apzinās, ka izmaiņas, kas šajā sakarībā 

ieviestas nesen vai tiek ieviestas joprojām, 

ir svarīgas projekta turpmākai veiksmīgai 

attīstībai; 
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