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Amendamentul  1 
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în numele Grupului Verts/ALE 
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Brian Hayes 

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru 

dezvoltarea energiei de fuziune 

2017/2180(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că data de finalizare estimată pentru 

întreaga fază de construcție este planificată 

în prezent cu o întârziere de aproximativ 15 

ani față de scenariul de referință inițial; ia 

act de faptul că noul calendar aprobat de 

Consiliul ITER stabilea o abordare în patru 

etape, decembrie 2025 fiind termenul 

stabilit pentru atingerea primului obiectiv 

de etapă strategic al fazei de construcție din 

cadrul proiectului („Prima plasmă”), iar 

decembrie 2035 fiind data estimată de 

finalizare indicată pentru întreaga fază de 

construcție; ia act de faptul că scopul noii 

abordări în etape este de a alinia mai bine 

implementarea proiectului la prioritățile și 

constrângerile tuturor membrilor 

Organizației ITER; 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că data de finalizare estimată pentru 

întreaga fază de construcție este planificată 

în prezent cu o întârziere de aproximativ 15 

ani față de scenariul de referință inițial; 

consideră că orice întârzieri suplimentare 

ar trebui să fie însoțite de o reflecție 

aprofundată cu privire la rentabilitatea 

proiectului; ia act de faptul că noul 

calendar aprobat de Consiliul ITER 

stabilea o abordare în patru etape, 

decembrie 2025 fiind termenul stabilit 

pentru atingerea primului obiectiv de etapă 

strategic al fazei de construcție din cadrul 

proiectului („Prima plasmă”), iar 

decembrie 2035 fiind data estimată de 

finalizare indicată pentru întreaga fază de 

construcție; ia act de faptul că scopul noii 

abordări în etape este de a alinia mai bine 

implementarea proiectului la prioritățile și 

constrângerile tuturor membrilor 

Organizației ITER; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de raportul Curții potrivit 

căruia rezultatele, care au fost prezentate în 

Consiliul de administrație al întreprinderii 

comune în decembrie 2016, au indicat că 

faza de construcție după 2020 ar necesita o 

finanțare suplimentară de 5 400 000 000 

EUR față de cuantumul deja angajat, ceea 

ce reprezintă o creștere de 82 % în raport 

cu bugetul aprobat de 6 600 000 000 EUR; 

reiterează faptul că suma de 6 600 000 000 

EUR adoptată de Consiliu în 2010 

reprezintă un plafon pentru cheltuielile 

întreprinderii comune până în 2020; 

recunoaște că fondurile suplimentare 

necesare finalizării proiectului ITER 

trebuie să implice creditele de angajament 

din viitorul cadru financiar multianual; 

6. ia act de raportul Curții potrivit 

căruia rezultatele, care au fost prezentate în 

Consiliul de administrație al întreprinderii 

comune în decembrie 2016, au indicat că 

faza de construcție după 2020 ar necesita o 

finanțare suplimentară de 5 400 000 000 

EUR față de cuantumul deja angajat, ceea 

ce reprezintă o creștere de 82 % în raport 

cu bugetul aprobat de 6 600 000 000 EUR; 

reiterează faptul că suma de 6 600 000 000 

EUR adoptată de Consiliu în 2010 

reprezintă un plafon pentru cheltuielile 

întreprinderii comune până în 2020; 

recunoaște că fondurile suplimentare 

necesare finalizării proiectului ITER 

trebuie să implice creditele de angajament 

din viitorul cadru financiar multianual; 

consideră că nicio finanțare suplimentară 

nu ar trebui să fie în detrimentul 

programelor Uniunii și ar trebui finanțată 

din resurse naționale suplimentare; 

subliniază totodată că orice alte finanțări 

ar trebui să fie însoțite de o reflecție 

aprofundată cu privire la rentabilitatea 

proiectului; 

Or. en 
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Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că, în plus față de faza de 

construcție, întreprinderea comună va 

trebui să contribuie și la faza operațională a 

proiectului ITER după anul 2035, precum 

și la faza ulterioară de dezactivare și 

dezafectare a ITER; consideră că este 

îngrijorător faptul că aceste contribuții nu 

sunt deocamdată estimate; invită 

întreprinderea comună să estimeze 

costurile acestor etape cât mai curând; 

7. subliniază că, în plus față de faza de 

construcție, întreprinderea comună va 

trebui să contribuie și la faza operațională a 

proiectului ITER după anul 2035, precum 

și la faza ulterioară de dezactivare și 

dezafectare a ITER; consideră că este 

îngrijorător faptul că aceste contribuții nu 

sunt deocamdată estimate; solicită ca 

întreprinderea comună să estimeze 

costurile acestor etape, fără întârziere și 

cel mai târziu înainte de sfârșitul lui 2018; 

Or. en 

 


