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24.4.2017 A8-0108/1 

Ändringsförslag  1 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi 

2016/2194(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet noterar med oro 

att revisionsrätten i sin rapport återigen 

understryker att komplexiteten i ITERS 

verksamhet gör att det finns en väsentlig 

risk att det gemensamma företagets bidrag 

till byggfasen kan öka, men konstaterar 

även att det har gjorts avgörande framsteg 

inom en rad olika områden som påverkar 

hela projektets ledningsstruktur. 

3. Europaparlamentet noterar med oro 

att revisionsrätten i sin rapport återigen 

understryker att komplexiteten i 

ITER:s verksamhet gör att det finns en 

väsentlig risk att det gemensamma 

företagets bidrag till byggfasen kan öka, 

vilket gör ITER:s budget oförutsägbar 

och äventyrar andra av unionens 

program, särskilt 

forskningsprogrammen. Parlamentet 

konstaterar dock att det har gjorts 

avgörande framsteg inom en rad olika 

områden som påverkar hela projektets 

ledningsstruktur. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Ändringsförslag  2 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi 

2016/2194(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att det 

gemensamma företaget ansvarar för 

förvaltningen av unionens bidrag till 

ITER-projektet och att budgettaket på 

6 600 000 000 EUR fram till 2020 inte får 

överskridas. Parlamentet betonar dessutom 

att ITER-projektets huvudutmaning 

består i att säkerställa att den realistiska 

tidsramen och budgeten hålls samt att 

eventuella avvikelser eller problem 

upptäcks så tidigt som möjligt. 

Parlamentet konstaterar att 

revisionsrätten i sin rapport i avsnittet om 

sakfrågor åter framhåller att budgettaket 

på 6 600 000 000 EUR, vilket var dubbelt 

så mycket som de ursprungliga 

budgeterade kostnaderna för byggfasen 

2010, inte omfattade oförutsedda 

kostnader. Parlamentet anser därför att det 

är ett steg i rätt riktning att den senaste 

uppskattningen av det gemensamma 

företagets bidrag under 2015 är en mer 

komplett siffra. De förändringar som 

nyligen har genomförts och som fortsätter 

att införas är avgörande för att projektet 

ska fortsätta vara framgångsrikt. 

4. Europaparlamentet betonar att det 

gemensamma företaget ansvarar för 

förvaltningen av unionens bidrag till 

ITER-projektet och att budgettaket på 

6 600 000 000 EUR fram till 2020 inte får 

överstigas. Parlamentet betonar att detta 

belopp, som har dubblerats i förhållande 

till de ursprungliga budgeterade 

kostnaderna, inte inbegriper de 

663 000 000 EUR som kommissionen 

föreslog 2010 för att täcka eventuella 

oförutsedda utgifter. Dessutom betonar 

parlamentet att F4E ännu inte har 

uppdaterat värderingen av det 

gemensamma företagets bidrag till 

ITER-projektet efter det att byggfasen är 

avslutad. Parlamentet uppmanar enträget 

det gemensamma företaget att före 

utgången av 2017 tillhandahålla en 

uppdaterad, integrerad, global och exakt 

värdering av sitt bidrag till ITER efter 

byggfasen. Parlamentet betonar att 

ITER-projektets huvudutmaning består i 
att se till att den planerade tidsramen och 

budgeten hålls samt att undvika 

eventuella ytterligare avvikelser eller 

problem. Parlamentet noterar därför med 

tillfredsställelse att den senaste 

uppskattningen av det gemensamma 

företagets bidrag under 2015 är en mer 

fullständig siffra. Parlamentet konstaterar 

att de förändringar som nyligen har 
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genomförts och som fortsätter att införas 

inom detta område är avgörande för att 

projektet ska fortsätta vara framgångsrikt. 

Or. en 

 


