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5. εκφράζει τη συνεχιζόμενη 

ανησυχία του για το γεγονός ότι η 

εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για 

το σύνολο του σταδίου κατασκευής 

προγραμματίζεται επί του παρόντος με 

καθυστέρηση περίπου 15 ετών σε 

σύγκριση με την αρχική βάση αναφοράς· 

λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στο 

νέο χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε από το 

συμβούλιο του ITER περιγραφόταν μια 

προσέγγιση τεσσάρων σταδίων, η οποία 

όριζε τον Δεκέμβριο του 2025 ως 

προθεσμία για την επίτευξη του πρώτου 

στρατηγικού ορόσημου του σταδίου 

κατασκευής του έργου («Πρώτο πλάσμα») 

και τον Δεκέμβριο του 2035 ως την 

εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

συνόλου του σταδίου κατασκευής· 

αναγνωρίζει το γεγονός ότι στόχος της 

νέας αυτής σταδιακής προσέγγισης είναι 

να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η υλοποίηση 

του έργου με τις προτεραιότητες και τους 

περιορισμούς όλων των μελών του 

οργανισμού ITER· 

5. εκφράζει τη συνεχιζόμενη 

ανησυχία του για το γεγονός ότι η 

εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για 

το σύνολο του σταδίου κατασκευής 

προγραμματίζεται επί του παρόντος με 

καθυστέρηση περίπου 15 ετών σε 

σύγκριση με την αρχική βάση αναφοράς· 

θεωρεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω 

καθυστέρηση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από έναν ενδελεχή προβληματισμό 

σχετικά με την οικονομική 

αποδοτικότητα του έργου· λαμβάνει υπό 

σημείωση το γεγονός ότι στο νέο 

χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε από το 

συμβούλιο του ITER περιγραφόταν μια 

προσέγγιση τεσσάρων σταδίων, η οποία 

όριζε τον Δεκέμβριο του 2025 ως 

προθεσμία για την επίτευξη του πρώτου 

στρατηγικού ορόσημου του σταδίου 

κατασκευής του έργου («Πρώτο πλάσμα») 

και τον Δεκέμβριο του 2035 ως την 

εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

συνόλου του σταδίου κατασκευής· 

αναγνωρίζει το γεγονός ότι στόχος της 

νέας αυτής σταδιακής προσέγγισης είναι 

να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η υλοποίηση 

του έργου με τις προτεραιότητες και τους 

περιορισμούς όλων των μελών του 

οργανισμού ITER· 
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6. σημειώνει τη διαπίστωση της 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα 

αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν 

στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής 

επιχείρησης τον Δεκέμβριο του 2016, 

προμήνυσαν την ανάγκη περαιτέρω 

χρηματοδότησης, επιπλέον των 

υποχρεώσεων ύψους 5 400 000 000 EUR 

που έχουν ήδη αναληφθεί για το στάδιο 

κατασκευής μετά το 2020, η οποία 

αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 

82 % σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό ύψους 6 600 000 000 

EUR· επαναλαμβάνει ότι το ποσό των 6 

600 000 000 EUR που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο το 2010 λογίζεται ως το 

ανώτατο όριο των δαπανών που μπορεί να 

πραγματοποιήσει η κοινή επιχείρηση έως 

το 2020· αναγνωρίζει ότι η πρόσθετη 

χρηματοδότηση που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του έργου ITER πρέπει να 

περιλαμβάνει αναλήψεις υποχρεώσεων στο 

πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου· 

6. σημειώνει τη διαπίστωση της 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα 

αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν 

στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής 

επιχείρησης τον Δεκέμβριο του 2016, 

προμήνυσαν την ανάγκη περαιτέρω 

χρηματοδότησης, επιπλέον των 

υποχρεώσεων ύψους 5 400 000 000 EUR 

που έχουν ήδη αναληφθεί για το στάδιο 

κατασκευής μετά το 2020, η οποία 

αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 

82 % σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό ύψους 6 600 000 000 

EUR· επαναλαμβάνει ότι το ποσό των 6 

600 000 000 EUR που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο το 2010 λογίζεται ως το 

ανώτατο όριο των δαπανών που μπορεί να 

πραγματοποιήσει η κοινή επιχείρηση έως 

το 2020· αναγνωρίζει ότι η πρόσθετη 

χρηματοδότηση που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του έργου ITER πρέπει να 

περιλαμβάνει αναλήψεις υποχρεώσεων στο 

πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου· θεωρεί ότι 

οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση 

δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος 

προγραμμάτων της Ένωσης και θα 

πρέπει να χρηματοδοτείται από 

πρόσθετους εθνικούς πόρους· τονίζει, 

επιπλέον, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω 

αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 

έναν ενδελεχή προβληματισμό σχετικά με 
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7. επισημαίνει ότι, πέραν του σταδίου 

κατασκευής, η κοινή επιχείρηση πρέπει να 

συνεισφέρει στο επιχειρησιακό στάδιο του 

ITER μετά το 2035 καθώς και στο 

ακόλουθο στάδιο της απενεργοποίησης και 

του παροπλισμού του ITER· θεωρεί 

ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουν 

ακόμη υπολογιστεί οι εισφορές αυτές· 

καλεί την κοινή επιχείρηση να υπολογίσει 

το κόστος αυτών των σταδίων το 

συντομότερο δυνατόν· 

7. επισημαίνει ότι, πέραν του σταδίου 

κατασκευής, η κοινή επιχείρηση πρέπει να 

συνεισφέρει στο επιχειρησιακό στάδιο του 

ITER μετά το 2035 καθώς και στο 

ακόλουθο στάδιο της απενεργοποίησης και 

του παροπλισμού του ITER· θεωρεί 

ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουν 

ακόμη υπολογιστεί οι εισφορές αυτές· 

απαιτεί από την κοινή επιχείρηση να 

υπολογίσει το κόστος αυτών των σταδίων 

χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο πριν 

από το τέλος του 2018· 
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