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Pakeitimas 1 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0095/2018 

Brian Hayes 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos 

organizacija 

2017/2180(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. vėl reiškia susirūpinimą, kad 

planuojama įvertinta viso statybos etapo 

užbaigimo data dabar yra 15 metų vėlesnė, 

palyginti su pradinėmis sąlygomis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad ITER tarybos 

patvirtintame naujame tvarkaraštyje 

pasirinkta keturių etapų metodika, dėl to 

pirmąjį projekto statybos etapo strateginį 

orientyrą („Pirmoji plazma“) numatoma 

pasiekti 2025 m. gruodžio mėn., o visą 

statybos etapą numatoma baigti 2035 m. 

gruodžio mėn.; supranta, kad naujosios 

etapų metodikos tikslas yra projekto 

įgyvendinimą geriau suderinti su visų 

ITER organizacijos narių prioritetais ir 

apribojimais; 

5. vėl reiškia susirūpinimą, kad 

planuojama įvertinta viso statybos etapo 

užbaigimo data dabar yra 15 metų vėlesnė, 

palyginti su pradinėmis sąlygomis; mano, 

kad bet kokio tolesnio vėlavimo atveju 

reikėtų išsamiai apsvarstyti projekto 

išlaidų efektyvumą; atkreipia dėmesį į tai, 

kad ITER tarybos patvirtintame naujame 

tvarkaraštyje pasirinkta keturių etapų 

metodika, dėl to pirmąjį projekto statybos 

etapo strateginį orientyrą („Pirmoji 

plazma“) numatoma pasiekti 2025 m. 

gruodžio mėn., o visą statybos etapą 

numatoma baigti 2035 m. gruodžio mėn.; 

supranta, kad naujosios etapų metodikos 

tikslas yra projekto įgyvendinimą geriau 

suderinti su visų ITER organizacijos narių 

prioritetais ir apribojimais; 

Or. en 
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organizacija 

2017/2180(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 

išvadą, kad, remiantis 2016 m. 

gruodžio mėn. Bendrosios įmonės valdybai 

pateiktais rezultatais, yra numatoma, jog, 

be statybos etapui jau skirtų 

5 400 000 000 EUR, po 2020 m. reikės 

papildomo finansavimo, todėl patvirtintas 

6 600 000 000 EUR biudžetas padidės 

82 proc.; pakartoja, kad Tarybos 2010 m. 

patvirtinta 6 600 000 000 EUR suma yra 

viršutinė Bendrosios įmonės išlaidų iki 

2020 m. riba; pripažįsta, kad norint skirti 

papildomą finansavimą projektui ITER 

užbaigti, įsipareigojimus reikės įtraukti į 

būsimą Daugiametę finansinę programą; 

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 

išvadą, kad, remiantis 2016 m. 

gruodžio mėn. Bendrosios įmonės valdybai 

pateiktais rezultatais, yra numatoma, jog, 

be statybos etapui jau skirtų 

5 400 000 000 EUR, po 2020 m. reikės 

papildomo finansavimo, todėl patvirtintas 

6 600 000 000 EUR biudžetas padidės 

82 proc.; pakartoja, kad Tarybos 2010 m. 

patvirtinta 6 600 000 000 EUR suma yra 

viršutinė Bendrosios įmonės išlaidų iki 

2020 m. riba; pripažįsta, kad norint skirti 

papildomą finansavimą projektui ITER 

užbaigti, įsipareigojimus reikės įtraukti į 

būsimą Daugiametę finansinę programą; 

mano, kad bet koks papildomas 

finansavimas neturėtų būti teikiamas kitų 

Sąjungos programų sąskaita ir turėtų būti 

teikiamas iš papildomų nacionalinių 

išteklių; be to, pabrėžia, kad bet kokio 

tolesnio finansavimo didinimo atveju 

reikėtų išsamiai apsvarstyti projekto 

išlaidų efektyvumą; 

Or. en 
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organizacija 

2017/2180(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad, be statybos etapo, 

Bendroji įmonė po 2035 m. turės prisidėti 

prie ITER eksploatavimo etapo, o vėliau – 

ITER veiklos nutraukimo ir eksploatacijos 

nutraukimo etapų; mano, jog tai, kad tie 

įnašai dar neapskaičiuoti, yra susirūpinimą 

kelianti aplinkybė; ragina Bendrąją įmonę 

kuo greičiau apskaičiuoti šių etapų 

sąnaudas; 

7. pabrėžia, kad, be statybos etapo, 

Bendroji įmonė po 2035 m. turės prisidėti 

prie ITER eksploatavimo etapo, o vėliau – 

ITER veiklos nutraukimo ir eksploatacijos 

nutraukimo etapų; mano, jog tai, kad tie 

įnašai dar neapskaičiuoti, yra susirūpinimą 

kelianti aplinkybė; reikalauja, kad 

Bendroji įmonė nedelsdama ir ne vėliau 

kaip iki 2018 m. pabaigos apskaičiuotų šių 

etapų sąnaudas; 

Or. en 

 


