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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangot ad amiatti folyamatos 

aggodalmának, hogy az eredetileg 

tervezetthez képest jelenleg mintegy 15 

éves késéssel számolnak a teljes kiépítési 

szakasz becsült befejezési dátumát illetően; 

tudomásul veszi, hogy az ITER tanács által 

elfogadott új ütemterv négy szakaszból álló 

megközelítést tartalmaz, amelyben 2025 

decemberét tűzték ki a projekt kiépítési 

szakasza első stratégiai mérföldkövének 

megvalósítására („Első plazma”) és 2035 

decemberét a teljes kiépítési szakasz 

becsült befejezési dátumául; elismeri, hogy 

az új szakaszos megközelítés célja, hogy a 

projekt végrehajtását jobban 

összehangolják az ITER Szervezete összes 

tagjának prioritásaival és korlátozásaival; 

5. hangot ad amiatti folyamatos 

aggodalmának, hogy az eredetileg 

tervezetthez képest jelenleg mintegy 15 

éves késéssel számolnak a teljes kiépítési 

szakasz becsült befejezési dátumát illetően; 

úgy véli, hogy bármilyen további 

késedelmet a projekt 

költséghatékonyságának alapos 

átgondolása kell, hogy kísérje; tudomásul 

veszi, hogy az ITER tanács által elfogadott 

új ütemterv négy szakaszból álló 

megközelítést tartalmaz, amelyben 2025 

decemberét tűzték ki a projekt kiépítési 

szakasza első stratégiai mérföldkövének 

megvalósítására („Első plazma”) és 2035 

decemberét a teljes kiépítési szakasz 

becsült befejezési dátumául; elismeri, hogy 

az új szakaszos megközelítés célja, hogy a 

projekt végrehajtását jobban 

összehangolják az ITER Szervezete összes 

tagjának prioritásaival és korlátozásaival; 
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6. tudomásul veszi a Számvevőszék 

jelentésének ama megállapítását, hogy a 

közös vállalkozás irányító testülete előtt 

2016 decemberében bemutatott 

eredmények alapján várhatóan további 

finanszírozásra lesz szükség a 2020 utáni 

kiépítési szakaszban a már lekötött 

5 400 000 000 eurón túlmenően, ami 82%-

os növekedést jelent az elfogadott 

6 600 000 000 eurós költségvetéshez 

képest; megismétli, hogy a Tanács által 

2010-ben elfogadott 6 600 000 000 eurós 

összeg a közös vállalkozás számára felső 

korlátként szolgál a 2020-ig történő 

kiadások tekintetében; elismeri, hogy az 

ITER projekt befejezéséhez szükséges 

további finanszírozásnak tartalmaznia kell 

a jövőbeni többéves pénzügyi keret 

kötelezettségvállalásait is; 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék 

jelentésének ama megállapítását, hogy a 

közös vállalkozás irányító testülete előtt 

2016 decemberében bemutatott 

eredmények alapján várhatóan további 

finanszírozásra lesz szükség a 2020 utáni 

kiépítési szakaszban a már lekötött 

5 400 000 000 eurón túlmenően, ami 82%-

os növekedést jelent az elfogadott 

6 600 000 000 eurós költségvetéshez 

képest; megismétli, hogy a Tanács által 

2010-ben elfogadott 6 600 000 000 eurós 

összeg a közös vállalkozás számára felső 

korlátként szolgál a 2020-ig történő 

kiadások tekintetében; elismeri, hogy az 

ITER projekt befejezéséhez szükséges 

további finanszírozásnak tartalmaznia kell 

a jövőbeni többéves pénzügyi keret 

kötelezettségvállalásait is; úgy véli, hogy 

bármilyen további finanszírozásnak nem 

szabad egyéb uniós programok rovására 

történnie, és azt további nemzeti 

forrásokból kell biztosítani; hangsúlyozza 

továbbá, hogy bármilyen további 

finanszírozás-növelést a projekt 

költséghatékonyságának alapos 

átgondolása kell, hogy kísérje 

; 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. kiemeli, hogy a kiépítési szakaszon 

kívül a közös vállalkozásnak hozzá kell 

majd járulnia a 2035 utáni ITER műveleti 

szakaszhoz , valamint az azt követő ITER 

deaktiválási és leszerelési szakaszhoz is; 

aggasztónak tartja, hogy ezeknek a 

hozzájárulásoknak a becslése még nem 

történt meg; felhívja a közös vállalkozást, 

hogy a lehető legrövidebb időn belül 

végezze el e szakaszok költségbecslését; 

7. kiemeli, hogy a kiépítési szakaszon 

kívül a közös vállalkozásnak hozzá kell 

majd járulnia a 2035 utáni ITER műveleti 

szakaszhoz , valamint az azt követő ITER 

deaktiválási és leszerelési szakaszhoz is; 

aggasztónak tartja, hogy ezeknek a 

hozzájárulásoknak a becslése még nem 

történt meg; felszólítja a közös 

vállalkozást, hogy haladéktalanul, de 

legkésőbb 2018 végéig végezze el e 

szakaszok költségbecslését; 

Or. en 

 


