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12.4.2018 A8-0095/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 

z jaderné syntézy 

2017/2180(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje další znepokojení nad 

tím, že odhadované datum dokončení celé 

konstrukční fáze je nyní plánováno na 

prosinec 2035, což oproti původní základní 

linii znamená patnáctileté zpoždění; bere 

na vědomí, že nový harmonogram 

schválený radou ITER stanovil čtyřfázový 

přístup s tím, že jako lhůtu pro dosažení 

prvního strategického milníku konstrukční 

fáze projektu („první plazma“) stanovil 

prosinec 2025 a jako odhadované datum 

dokončení celé konstrukční fáze prosinec 

2035; bere na vědomí, že cílem nového 

fázového přístupu je lépe sladit realizaci 

projektu s prioritami a omezeními všech 

členů organizace ITER; 

5. vyjadřuje další znepokojení nad 

tím, že odhadované datum dokončení celé 

konstrukční fáze je nyní plánováno na 

prosinec 2035, což oproti původní základní 

linii znamená patnáctileté zpoždění; 

domnívá se, že každé další zpoždění by 

měly doprovázet důkladné úvahy 

o nákladové efektivnosti tohoto 

projektu; bere na vědomí, že nový 

harmonogram schválený radou ITER 

stanovil čtyřfázový přístup s tím, že jako 

lhůtu pro dosažení prvního strategického 

milníku konstrukční fáze projektu („první 

plazma“) stanovil prosinec 2025 a jako 

odhadované datum dokončení celé 

konstrukční fáze prosinec 2035; bere na 

vědomí, že cílem nového fázového 

přístupu je lépe sladit realizaci projektu 

s prioritami a omezeními všech členů 

organizace ITER; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0095/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 

z jaderné syntézy 

2017/2180(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. bere na vědomí zjištění zprávy 

Účetního dvora, že z výsledků, jež byly 

předloženy správní radě společného 

podniku v prosinci 2016, vyplývá 

požadavek na dodatečné financování pro 

konstrukční fázi projektu po roce 2020 

k již přidělené částce ve výši 

5 400 000 000 EUR, což představuje nárůst 

schváleného rozpočtu ve výši 

6 600 000 000 EUR o 82 %; znovu 

opakuje, že částka 6 600 000 000 EUR, 

kterou Rada schválila v roce 2010, 

představuje strop pro výdaje společného 

podniku do roku 2020; uznává, že 

dodatečné financování požadované pro 

dokončení projektu ITER musí zahrnovat 

závazky z budoucího víceletého finančního 

rámce; 

6. bere na vědomí zjištění zprávy 

Účetního dvora, že z výsledků, jež byly 

předloženy správní radě společného 

podniku v prosinci 2016, vyplývá 

požadavek na dodatečné financování pro 

konstrukční fázi projektu po roce 2020 

k již přidělené částce ve výši 

5 400 000 000 EUR, což představuje nárůst 

schváleného rozpočtu ve výši 

6 600 000 000 EUR o 82 %; znovu 

opakuje, že částka 6 600 000 000 EUR, 

kterou Rada schválila v roce 2010, 

představuje strop pro výdaje společného 

podniku do roku 2020; uznává, že 

dodatečné financování požadované pro 

dokončení projektu ITER musí zahrnovat 

závazky z budoucího víceletého finančního 

rámce; domnívá se, že žádné další 

financování by nemělo být na úkor 

programů Unie a že financování by mělo 

pocházet z dodatečných vnitrostátních 

zdrojů; dále zdůrazňuje, že každé další 

zvýšení by měly doprovázet důkladné 

úvahy o nákladové efektivnosti tohoto 

projektu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0095/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 

z jaderné syntézy 

2017/2180(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že kromě konstrukční 

fáze bude muset společný podnik po roce 

2035 přispívat i na operační fázi ITER a na 

jeho následnou deaktivační fázi a fázi 

vyřazování z provozu; považuje za 

znepokojivé, že tyto příspěvky dosud 

nejsou odhadnuty; vyzývá společný podnik, 

aby co nejdříve stanovil odhad nákladů na 

tyto fáze; 

7. zdůrazňuje, že kromě konstrukční 

fáze bude muset společný podnik po roce 

2035 přispívat i na operační fázi ITER a na 

jeho následnou deaktivační fázi a fázi 

vyřazování z provozu; považuje za 

znepokojivé, že tyto příspěvky dosud 

nejsou odhadnuty; žádá, aby společný 

podnik neprodleně a nejpozději do konce 

roku 2018 stanovil odhad nákladů na tyto 

fáze; 

Or. en 

 

 


