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12.4.2018 A8-0095/1 

Tarkistus  1 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys 

2017/2180(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. ilmaisee jatkuvan huolensa siitä, 

että koko rakennusvaiheen arvioitu 

valmistumisaika on tällä hetkellä 15 vuotta 

myöhässä alkuperäiseen perusuraan 

verrattuna; panee merkille, että ITER-

organisaation neuvoston vahvistamassa 

uudessa aikataulussa määritetään 

neljävaiheinen lähestymistapa, jossa 

asetetaan joulukuuhun 2025 määräaika 

hankkeen rakennusvaiheen ensimmäisen 

strategisen välitavoitteen (”ensimmäinen 

plasma”) saavuttamiselle ja joulukuuhun 

2035 määräaika koko rakennusvaiheen 

arvioidulle päätökseen saamiselle; on 

tietoinen, että uuden vaiheittaisen 

lähestymistavan tavoitteena on saada 

hankkeen täytäntöönpano paremmin 

vastaamaan kaikkien ITER-organisaation 

osakkaiden painopisteitä ja rajoitteita; 

5. ilmaisee jatkuvan huolensa siitä, 

että koko rakennusvaiheen arvioitu 

valmistumisaika on tällä hetkellä 15 vuotta 

myöhässä alkuperäiseen perusuraan 

verrattuna; katsoo, että mahdollisten 

uusien viivästysten yhteydessä olisi 

tarkasteltava perinpohjaisesti hankkeen 

kustannustehokkuutta; panee merkille, 

että ITER-organisaation neuvoston 

vahvistamassa uudessa aikataulussa 

määritetään neljävaiheinen lähestymistapa, 

jossa asetetaan joulukuuhun 2025 

määräaika hankkeen rakennusvaiheen 

ensimmäisen strategisen välitavoitteen 

(”ensimmäinen plasma”) saavuttamiselle ja 

joulukuuhun 2035 määräaika koko 

rakennusvaiheen arvioidulle päätökseen 

saamiselle; on tietoinen, että uuden 

vaiheittaisen lähestymistavan tavoitteena 

on saada hankkeen täytäntöönpano 

paremmin vastaamaan kaikkien ITER-

organisaation osakkaiden painopisteitä ja 

rajoitteita; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys 

2017/2180(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksesta, että yhteisyrityksen 

hallintoneuvostolle joulukuussa 2016 

esitettyjen tulosten mukaan on 

odotettavissa, että lisärahoitustarve vuoden 

2020 jälkeiseen rakennusvaiheeseen on 

5 400 000 000 euroa, mikä tarkoittaa 

82 prosentin lisäystä hyväksyttyyn 

6 600 000 000 euron määrään nähden; 

muistuttaa, että neuvoston vuonna 2010 

hyväksymää 6 600 000 000 euron määrää 

käytetään enimmäismääränä, jonka 

yhteisyritys voi käyttää vuoteen 2020 

mennessä; on tietoinen, että ITER-

hankkeen päätökseen saamiseen 

tarvittavaan lisärahoitukseen on liityttävä 

tulevien monivuotisten rahoituskehysten 

määrärahoja; 

6. panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksesta, että yhteisyrityksen 

hallintoneuvostolle joulukuussa 2016 

esitettyjen tulosten mukaan on 

odotettavissa, että lisärahoitustarve vuoden 

2020 jälkeiseen rakennusvaiheeseen on 

5 400 000 000 euroa, mikä tarkoittaa 

82 prosentin lisäystä hyväksyttyyn 

6 600 000 000 euron määrään nähden; 

muistuttaa, että neuvoston vuonna 2010 

hyväksymää 6 600 000 000 euron määrää 

käytetään enimmäismääränä, jonka 

yhteisyritys voi käyttää vuoteen 2020 

mennessä; on tietoinen, että ITER-

hankkeen päätökseen saamiseen 

tarvittavaan lisärahoitukseen on liityttävä 

tulevien monivuotisten rahoituskehysten 

määrärahoja; katsoo, että mahdollista 

lisärahoitusta ei saisi myöntää minkään 

unionin ohjelman kustannuksella ja että 

se olisi rahoitettava kansallisella 

lisärahoituksella; korostaa lisäksi, että 

mahdollisten uusien lisäysten yhteydessä 

olisi tarkasteltava perinpohjaisesti 

hankkeen kustannustehokkuutta; 

Or. en 
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Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys 

2017/2180(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että rakennusvaiheen 

lisäksi yhteisyrityksen on rahoitettava 

ITERin toimintavaihetta vuodesta 2035 

alkaen sekä sen jälkeen ITERin 

deaktivointivaihetta ja 

käytöstäpoistovaihetta; pitää 

huolestuttavana, ettei näitä 

rahoitusosuuksia ole vielä arvioitu; 

kehottaa yhteisyritystä arvioimaan näiden 

vaiheiden kustannukset mahdollisimman 

nopeasti; 

7. korostaa, että rakennusvaiheen 

lisäksi yhteisyrityksen on rahoitettava 

ITERin toimintavaihetta vuodesta 2035 

alkaen sekä sen jälkeen ITERin 

deaktivointivaihetta ja 

käytöstäpoistovaihetta; pitää 

huolestuttavana, ettei näitä 

rahoitusosuuksia ole vielä arvioitu; vaatii 

yhteisyritystä arvioimaan näiden vaiheiden 

kustannukset viipymättä ja viimeistään 

ennen vuoden 2018 loppua; 

Or. en 

 


