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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0095/1 

Изменение  1 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0095/2018 

Брайън Хейс 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия 

2017/2180(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 
Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява продължаващата си 

загриженост, че очакваната дата на 

приключване на етапа на изграждане се 

планира понастоящем със закъснение от 

около 15 години спрямо 

първоначалното положение; отбелязва 

факта, че новият график, одобрен от 

Съвета на ITER, предвижда подход от 

четири етапа, като срокът за 

постигането на първата стратегическа 

междинна цел от етапа на изграждане на 

проекта („Първа плазма“) е декември 

2025 г., а очакваният срок за завършване 

на целия етап на изграждане е декември 

2035 г.; потвърждава факта, че целта на 

новия поетапен подход е по-пълното 

съгласуване на изпълнението на проекта 

с приоритетите и ограниченията на 

всички членове на организацията 

„ITER“; 

5. изразява продължаващата си 

загриженост, че очакваната дата на 

приключване на етапа на изграждане се 

планира понастоящем със закъснение от 

около 15 години спрямо 

първоначалното положение; счита, че 

всякакви допълнителни забавяния 

следва да бъдат съпътствани от 

задълбочен анализ на разходната 

ефективност на проекта; отбелязва 

факта, че новият график, одобрен от 

Съвета на ITER, предвижда подход от 

четири етапа, като срокът за 

постигането на първата стратегическа 

междинна цел от етапа на изграждане на 

проекта („Първа плазма“) е декември 

2025 г., а очакваният срок за завършване 

на целия етап на изграждане е декември 

2035 г.; потвърждава факта, че целта на 

новия поетапен подход е по-пълното 

съгласуване на изпълнението на проекта 

с приоритетите и ограниченията на 

всички членове на организацията 

„ITER“; 
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12.4.2018 A8-0095/2 

Изменение  2 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0095/2018 

Брайън Хейс 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия 

2017/2180(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 
Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва констатацията в 

доклада на Палатата, че резултатите, 

които бяха представени на 

управителния съвет на съвместното 

предприятие през декември 2016 г., 

сочат, че се очаква допълнително 

изискване за финансиране, към вече 

поетото задължение в размер на 5 400 

000 000 EUR за фазата на изграждане 

след 2020 г., което представлява 

увеличение от 82% в сравнение с 

одобрения бюджет в размер на 6 600 000 

000 EUR; отново изтъква факта, че 

сумата от 6 600 000 000 EUR, одобрена 

от Съвета през 2010 г., служи като таван 

за разходите на съвместното 

предприятие до 2020 г.; потвърждава, че 

допълнителното финансиране, 

необходимо за завършване на проекта 

„ITER“, трябва да включва бюджетни 

кредити по бъдещата многогодишна 

финансова рамка; 

6. отбелязва констатацията в 

доклада на Палатата, че резултатите, 

които бяха представени на 

управителния съвет на съвместното 

предприятие през декември 2016 г., 

сочат, че се очаква допълнително 

изискване за финансиране, към вече 

поетото задължение в размер на 5 400 

000 000 EUR за фазата на изграждане 

след 2020 г., което представлява 

увеличение от 82% в сравнение с 

одобрения бюджет в размер на 6 600 000 

000 EUR; отново изтъква факта, че 

сумата от 6 600 000 000 EUR, одобрена 

от Съвета през 2010 г., служи като таван 

за разходите на съвместното 

предприятие до 2020 г.; потвърждава, че 

допълнителното финансиране, 

необходимо за завършване на проекта 

„ITER“, трябва да включва бюджетни 

кредити по бъдещата многогодишна 

финансова рамка; счита, че всякакво 

допълнително финансиране следва да 

не бъда за сметката на програми на 

Съюза, а следва да се финансира с 

допълнителни национални ресурси; 

освен това подчертава, че всякакви 

допълнителни увеличения следва да 

бъдат съпътствани от задълбочен 

анализ на разходната ефективност 

на проекта; 
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12.4.2018 A8-0095/3 

Изменение  3 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0095/2018 

Брайън Хейс 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия 

2017/2180(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 
Предложение за резолюция Изменение 

7. изтъква, че освен за етапа на 

изграждане, съвместното предприятие 

ще трябва да допринесе и за 

оперативния етап на проекта „ITER“ 

след 2035 г., както и за последващия 

етап на дезактивиране и извеждане от 

експлоатация; счита, че е тревожно, че 

все още не са извършени прогнозни 

оценки за тези вноски; призовава 

съвместното предприятие да извърши 

прогнозна оценка на разходите за тези 

фази във възможно най-кратък срок; 

7. изтъква, че освен за етапа на 

изграждане, съвместното предприятие 

ще трябва да допринесе и за 

оперативния етап на проекта „ITER“ 

след 2035 г., както и за последващия 

етап на дезактивиране и извеждане от 

експлоатация; счита, че е тревожно, че 

все още не са извършени прогнозни 

оценки за тези вноски; изисква 

съвместното предприятие да извърши 

прогнозна оценка на разходите за тези 

фази незабавно и във всички случаи 

преди края на 2018 г.; 

Or. en 

 


