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24.4.2017 A8-0108/1 

Predlog spremembe  1 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. izraža zaskrbljenost, da Računsko 

sodišče v svojem poročilu ponovno 

poudarja, da obstaja veliko tveganje 

povečanja zneska prispevka skupnega 

podjetja za gradbeno fazo projekta, ker so 

dejavnosti ITER tako kompleksne, obenem 

pa priznava, da je bil dosežen občuten 

napredek na več področjih, ki vplivajo na 

celotno upravno strukturo projekta; 

3. izraža zaskrbljenost, da Računsko 

sodišče v svojem poročilu ponovno 

poudarja, da obstaja veliko tveganje 

povečanja zneska prispevka skupnega 

podjetja za gradbeno fazo projekta, ker so 

dejavnosti ITER tako kompleksne, zaradi 

česar je proračun skupnega podjetja 

nepredvidljiv in ogroža druge programe 

Unije, zlasti raziskovalne 

programe; priznava pa, da je bil dosežen 

občuten napredek na več področjih, ki 

vplivajo na celotno upravno strukturo 

projekta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Predlog spremembe  2 
Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da je skupno podjetje 

odgovorno za upravljanje prispevka Unije 

za projekt ITER ter da je treba do leta 2020 

ohraniti zgornjo proračunsko mejo, ki 

znaša 6 600 000 000 EUR; nadalje 

poudarja, da je glavni izziv za projekt 

ITER zagotoviti ohranitev realističnega 

urnika in priprave proračuna ter da se 

vsako morebitno odstopanje ali težava 

odkrije čim prej; priznava, da Računsko 

sodišče v svojem poročilu kot „poudarjeno 

zadevo“ ponavlja ugotovitev, da zgornja 

proračunska meja, ki znaša 

6 600 000 000 EUR in predstavlja 

dvakratnik stroškov, v izhodišču 

predvidenih v proračunu za gradbeno fazo 

leta 2010, ni vključevala nepredvidljivih 

stroškov; zato opaža določen napredek v 

posodobljeni oceni prispevka skupnega 

podjetja v letu 2015, ki predstavlja bolj 

celovit znesek; se zaveda, da so nedavne 

spremembe, ki se še vedno uvajajo, s tega 

vidika bistvene za prihodnjo uspešnost 

projekta; 

4. poudarja, da je skupno podjetje 

odgovorno za upravljanje prispevka Unije 

za projekt ITER ter da je treba do leta 2020 

ohraniti zgornjo proračunsko mejo, ki 

znaša 6 600 000 000 EUR; poudarja, da ta 

znesek, ki se je glede na stroške, prvotno 

predvidene v proračunu, podvojil, ne 

vključuje 663 000 000 EUR, ki jih je za 

kritje nepredvidenih stroškov leta 2010 

predlagala Komisija; poleg tega poudarja, 

da skupno podjetje še ni posodobilo 

vrednotenja prispevka k projektu ITER po 

zaključku gradbene faze; poziva skupno 

podjetje, naj do konca leta 2017 poda 

posodobljeno celovito, globalno in 

natančno oceno prispevka k projektu 

ITER po zaključku gradbene faze; 

poudarja, da je glavni izziv za projekt 

ITER zagotoviti, da se bosta spoštovala 

urnik in pripravljeni proračun ter 

preprečilo vsako morebitno dodatno 

odstopanje ali težava; zato z zadovoljstvom 

ugotavlja, da posodobljena ocena 
prispevka skupnega podjetja v letu 2015 

predstavlja bolj celovit znesek; se zaveda, 

da so spremembe, ki so bile uvedene pred 

kratkim in se še vedno uvajajo, s tega 

vidika bistvene za prihodnjo uspešnost 

projekta; 

Or. en 
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