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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. wyraża nieustające zaniepokojenie 

faktem, że przewidywany termin 

zakończenia całego etapu budowy jest 

aktualnie opóźniony o około 15 lat w 

stosunku do pierwotnych ustaleń 

zawartych w podstawie projektu; 

odnotowuje, że w nowym harmonogramie 

zatwierdzonym przez Radę ITER 

przedstawiono podejście czteroetapowe, 

zgodnie z którym pierwszy strategiczny 

etap pośredni budowy projektu (pierwsza 

plazma) ma zakończyć się do grudnia 2025 

r., a cały etap budowy – do grudnia 2035 

r.; uznaje fakt, że celem nowego podejścia 

podzielonego na etapy jest lepsze 

dostosowanie realizacji projektu do 

priorytetów i ograniczeń wszystkich 

członków organizacji ITER; 

5. wyraża nieustające zaniepokojenie 

faktem, że przewidywany termin 

zakończenia całego etapu budowy jest 

aktualnie opóźniony o około 15 lat w 

stosunku do pierwotnych ustaleń 

zawartych w podstawie projektu; uważa, że 

wszelkim dalszym opóźnieniom powinny 

towarzyszyć dogłębne refleksje na temat 

efektywności kosztowej 

projektu; odnotowuje, że w nowym 

harmonogramie zatwierdzonym przez Radę 

ITER przedstawiono podejście 

czteroetapowe, zgodnie z którym pierwszy 

strategiczny etap pośredni budowy 

projektu (pierwsza plazma) ma zakończyć 

się do grudnia 2025 r., a cały etap budowy 

– do grudnia 2035 r.; uznaje fakt, że celem 

nowego podejścia podzielonego na etapy 

jest lepsze dostosowanie realizacji projektu 

do priorytetów i ograniczeń wszystkich 

członków organizacji ITER; 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. odnotowuje ustalenie sprawozdania 

Trybunału, że rezultaty przedstawione 

Radzie Zarządzającej Wspólnego 

Przedsięwzięcia w grudniu 2016 r. 

wskazują na spodziewane dodatkowe 

potrzeby w zakresie finansowania w 

stosunku do kwoty 5 400 000 000 EUR już 

przyznanej na etap budowy po 2020 r., co 

stanowi wzrost o 82 % w stosunku do 

zatwierdzonego budżetu w wysokości 6 

600 000 000 EUR; ponownie zwraca 

uwagę na to, że kwota 6 600 000 000 EUR 

przyjęta przez Radę w 2010 r. stanowi 

pułap wydatków Wspólnego 

Przedsięwzięcia do roku 2020; uznaje, że 

dodatkowe środki niezbędne do 

ukończenia projektu ITER muszą wiązać 

się z przyszłymi zobowiązaniami w 

wieloletnich ramach finansowych; 

6. odnotowuje ustalenie sprawozdania 

Trybunału, że rezultaty przedstawione 

Radzie Zarządzającej Wspólnego 

Przedsięwzięcia w grudniu 2016 r. 

wskazują na spodziewane dodatkowe 

potrzeby w zakresie finansowania w 

stosunku do kwoty 5 400 000 000 EUR już 

przyznanej na etap budowy po 2020 r., co 

stanowi wzrost o 82 % w stosunku do 

zatwierdzonego budżetu w wysokości 6 

600 000 000 EUR; ponownie zwraca 

uwagę na to, że kwota 6 600 000 000 EUR 

przyjęta przez Radę w 2010 r. stanowi 

pułap wydatków Wspólnego 

Przedsięwzięcia do roku 2020; uznaje, że 

dodatkowe środki niezbędne do 

ukończenia projektu ITER muszą wiązać 

się z przyszłymi zobowiązaniami w 

wieloletnich ramach finansowych; uważa, 

że przekazanie dodatkowego finansowania 

nie powinno odbywać się kosztem 

programów unijnych i powinno pochodzić 

z dodatkowych środków krajowych; 

ponadto podkreśla, że dalszemu 

zwiększeniu finansowania powinny 

towarzyszyć dogłębne refleksje na temat 

efektywności kosztowej projektu; 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że poza etapem budowy 

Wspólne Przedsięwzięcie będzie musiało 

współfinansować etap operacyjny projektu 

ITER po 2035 r., a następnie etap 

dezaktywacji i etap likwidacji projektu; jest 

zaniepokojony, że wkład ten nie został 

jeszcze oszacowany; wzywa Wspólne 

Przedsięwzięcie do jak najszybszego 

oszacowania kosztów realizacji tych 

etapów; 

7. podkreśla, że poza etapem budowy 

Wspólne Przedsięwzięcie będzie musiało 

współfinansować etap operacyjny projektu 

ITER po 2035 r., a następnie etap 

dezaktywacji i etap likwidacji projektu; jest 

zaniepokojony, że wkład ten nie został 

jeszcze oszacowany; domaga się, by 

Wspólne Przedsięwzięcie bezzwłocznie 

oszacowało koszt tych etapów, najpóźniej 

do końca 2018 r.; 

Or. en 

 


