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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. väljendab jätkuvat muret selle 

pärast, et terve ehitusetapi eeldatav 

valmimistähtaeg on praegu kavandatud 

ligikaudu 15 aastat hilisemaks algses 

projektikirjelduses toodud tähtajast; võtab 

teadmiseks asjaolu, et ITERi nõukogu 

kinnitatud uus ajakava koosneb neljast 

etapist ning projekti ehitusetapi (esimene 

plasma) esimese strateegilise vahe-

eesmärgi saavutamise tähtaeg on 

detsember 2025 ja kogu ehitusetapi 

prognoositud valmimistähtaeg on 

detsember 2035; võtab teadmiseks asjaolu, 

et uue etappideks jaotatud lähenemisviisi 

eesmärk on projekti rakendamise parem 

ühtlustamine kõigi ITERi organisatsiooni 

liikmete prioriteetide ja piirangutega; 

5. väljendab jätkuvat muret selle 

pärast, et terve ehitusetapi eeldatav 

valmimistähtaeg on praegu kavandatud 

ligikaudu 15 aastat hilisemaks algses 

projektikirjelduses toodud tähtajast; on 

seisukohal, et mis tahes edasiste 

viivitustega peaks kaasnema põhjalik 

projekti kulutasuvuse kaalumine; võtab 

teadmiseks asjaolu, et ITERi nõukogu 

kinnitatud uus ajakava koosneb neljast 

etapist ning projekti ehitusetapi (esimene 

plasma) esimese strateegilise vahe-

eesmärgi saavutamise tähtaeg on 

detsember 2025 ja kogu ehitusetapi 

prognoositud valmimistähtaeg on 

detsember 2035; võtab teadmiseks asjaolu, 

et uue etappideks jaotatud lähenemisviisi 

eesmärk on projekti rakendamise parem 

ühtlustamine kõigi ITERi organisatsiooni 

liikmete prioriteetide ja piirangutega; 

Or. en 
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Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt selgus tulemustest, mida 2016. 

aasta detsembris tutvustati ühisettevõtte 

juhatusele, et pärast 2020. aastat vajatakse 

ehitusetapiks eeldatavalt 5 400 000 000 

eurot lisavahendeid, mis on 82 % rohkem 

kui heaks kiidetud 6 600 000 000 euro 

suurune eelarve; kordab tõsiasja, et 

nõukogu poolt 2010. aastal heaks kiidetud 

summa 6 600 000 000 eurot on 

ühisettevõtte kulutuste ülemmäär aastani 

2020; tunnistab, et ITERi projekti 

lõpuleviimiseks vajalikuks täiendavaks 

rahastamiseks tuleb kasutada tulevases 

mitmeaastases finantsraamistikus võetud 

kohustusi; 

6. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt selgus tulemustest, mida 2016. 

aasta detsembris tutvustati ühisettevõtte 

juhatusele, et pärast 2020. aastat vajatakse 

ehitusetapiks eeldatavalt 5 400 000 000 

eurot lisavahendeid, mis on 82 % rohkem 

kui heaks kiidetud 6 600 000 000 euro 

suurune eelarve; kordab tõsiasja, et 

nõukogu poolt 2010. aastal heaks kiidetud 

summa 6 600 000 000 eurot on 

ühisettevõtte kulutuste ülemmäär aastani 

2020; tunnistab, et ITERi projekti 

lõpuleviimiseks vajalikuks täiendavaks 

rahastamiseks tuleb kasutada tulevases 

mitmeaastases finantsraamistikus võetud 

kohustusi; on seisukohal, et mis tahes 

täiendav rahastamine ei tohiks toimuda 

liidu programmide arvelt ja selleks tuleks 

kasutada riiklikke lisavahendeid; rõhutab 

lisaks, et mis tahes edasise 

suurendamisega peaks kaasnema põhjalik 

projekti kulutasuvuse kaalumine; 

Or. en 
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Punkt 7 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. toonitab, et lisaks ehitusetapile peab 

ühisettevõte pärast 2035. aastat panustama 

ka ITERi kasutusetappi ning sellele 

järgnevatesse deaktiveerimis- ja 

dekomisjoneerimisetappidesse; peab 

murettekitavaks, et nende panuste suurust 

ei ole veel hinnatud; kutsub ühisettevõtet 

üles andma võimalikult kiiresti hinnangut 

nende etappide kuludele; 

7. toonitab, et lisaks ehitusetapile peab 

ühisettevõte pärast 2035. aastat panustama 

ka ITERi kasutusetappi ning sellele 

järgnevatesse deaktiveerimis- ja 

dekomisjoneerimisetappidesse; peab 

murettekitavaks, et nende panuste suurust 

ei ole veel hinnatud; nõuab, et ühisettevõte 

annaks selliste etappide kuludele 

hinnangu viivitamata ning hiljemalt enne 

2018. aasta lõppu; 

Or. en 

 


