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5. udtrykker fortsat bekymring over, 

at det skønnede tidspunkt for afslutning af 

hele byggefasen for øjeblikket planlægges 

med en forsinkelse på ca. 15 år i forhold til 

det oprindelige projektgrundlag; noterer 

sig, at den nye tidsplan, som ITER-Rådet 

godkendte, indeholder fire trin, hvor 

december 2025 er fristen for at nå den 

første strategiske milepæl i projektets 

byggefase ("First Plasma"), og december 

2035 er den anslåede frist for afslutning af 

hele byggefasen; anerkender, at formålet 

med den nye trindelte tilgang er at sikre 

bedre tilpasning af projektgennemførelsen 

til samtlige medlemmer af ITER-

organisationens prioriteter og 

begrænsninger; 

5. udtrykker fortsat bekymring over, 

at det skønnede tidspunkt for afslutning af 

hele byggefasen for øjeblikket planlægges 

med en forsinkelse på ca. 15 år i forhold til 

det oprindelige projektgrundlag; mener, at 

enhver yderligere forsinkelse bør ledsages 

af grundige overvejelser vedrørende 

projektets omkostningseffektivitet; noterer 

sig, at den nye tidsplan, som ITER-Rådet 

godkendte, indeholder fire trin, hvor 

december 2025 er fristen for at nå den 

første strategiske milepæl i projektets 

byggefase ("First Plasma"), og december 

2035 er den anslåede frist for afslutning af 

hele byggefasen; anerkender, at formålet 

med den nye trindelte tilgang er at sikre 

bedre tilpasning af projektgennemførelsen 

til samtlige medlemmer af ITER-

organisationens prioriteter og 

begrænsninger; 

Or. en 
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6. noterer sig på baggrund af 

Revisionsrettens beretning, at de resultater, 

som blev forelagt fællesforetagendets 

bestyrelse i december 2016, viste et 

forventet yderligere finansieringsbehov ud 

over det, der allerede var forpligtet, på 

5 400 000 000 EUR til byggefasen efter 

2020, svarende til en stigning på 82 % i 

forhold til det godkendte budget på 

6 600 000 000 EUR; gentager, at beløbet 

på 6 600 000 000 EUR, som Rådet vedtog i 

2010, fungerer som et loft for 

fællesforetagendets udgifter frem til 

2020;anerkender, at den supplerende 

finansiering, der er nødvendig for ITER-

projektets gennemførelse, skal omfatte 

fremtidige forpligtelser under den flerårige 

finansielle ramme; 

6. noterer sig på baggrund af 

Revisionsrettens beretning, at de resultater, 

som blev forelagt fællesforetagendets 

bestyrelse i december 2016, viste et 

forventet yderligere finansieringsbehov ud 

over det, der allerede var forpligtet, på 

5 400 000 000 EUR til byggefasen efter 

2020, svarende til en stigning på 82 % i 

forhold til det godkendte budget på 

6 600 000 000 EUR; gentager, at beløbet 

på 6 600 000 000 EUR, som Rådet vedtog i 

2010, fungerer som et loft for 

fællesforetagendets udgifter frem til 

2020;anerkender, at den supplerende 

finansiering, der er nødvendig for ITER-

projektets gennemførelse, skal omfatte 

fremtidige forpligtelser under den flerårige 

finansielle ramme; mener ikke, at der bør 

tildeles yderligere midler på bekostning af 

Unionens programmer, men at sådanne 

bør finansieres med supplerende 

nationale midler; understreger endvidere, 

at enhver yderligere forøgelse bør 

ledsages af grundige overvejelser 

vedrørende projektets 

omkostningseffektivitet; 

Or. en 
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7. fremhæver, at fællesforetagendet 

ikke kun skal bidrage til byggefasen, men 

også til ITER's operationelle fase efter 

2035 og den efterfølgende deaktiverings- 

og dekommissioneringsfase; finder det 

bekymrende, at der endnu ikke foreligger 

et skøn for disse bidrag; opfordrer 

fællesforetagendet til hurtigst muligt at 

foretage et skøn af omkostningerne ved 

disse faser; 

7. fremhæver, at fællesforetagendet 

ikke kun skal bidrage til byggefasen, men 

også til ITER's operationelle fase efter 

2035 og den efterfølgende deaktiverings- 

og dekommissioneringsfase; finder det 

bekymrende, at der endnu ikke foreligger 

et skøn for disse bidrag; kræver, at 

fællesforetagendet straks og senest inden 

udgangen af 2018 foretager et skøn af 

omkostningerne ved disse faser; 

Or. en 

 


