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Pozmeňujúci návrh  1 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej 

syntézy 

2017/2180(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje pretrvávajúce 

znepokojenie nad tým, že predpokladaný 

termín ukončenia pre celú fázu výstavby je 

v súčasnosti naplánovaný s oneskorením 

približne 15 rokov v porovnaní s 

pôvodným základným scenárom; berie na 

vedomie, že v rámci nového 

harmonogramu, ktorý schválila rada ITER, 

bol určený prístup založený na štyroch 

fázach, pričom december 2025 bol 

stanovený ako termín na dosiahnutie 

prvého strategického medzníka fázy 

výstavby projektu (Prvá plazma) a 

december 2035 ako dátum 

predpokladaného ukončenia celej fázy 

výstavby; uznáva, že cieľom nového 

prístupu založeného na jednotlivých fázach 

je lepšie zosúladiť realizáciu projektu 

s prioritami a obmedzeniami všetkých 

členov organizácie ITER. 

5. vyjadruje pretrvávajúce 

znepokojenie nad tým, že predpokladaný 

termín ukončenia pre celú fázu výstavby je 

v súčasnosti naplánovaný s oneskorením 

približne 15 rokov v porovnaní s 

pôvodným základným scenárom; 

domnieva sa, že akékoľvek ďalšie 

meškanie by mali sprevádzať dôkladné 

úvahy o nákladovej účinnosti 

projektu; berie na vedomie, že v rámci 

nového harmonogramu, ktorý schválila 

rada ITER, bol stanovený prístup založený 

na štyroch fázach, pričom december 2025 

bol stanovený ako termín na dosiahnutie 

prvého strategického medzníka fázy 

výstavby projektu (tzv. prvá plazma) a 

december 2035 ako dátum 

predpokladaného ukončenia celej fázy 

výstavby; uznáva, že cieľom nového 

prístupu založeného na jednotlivých fázach 

je lepšie zosúladiť realizáciu projektu 

s prioritami a obmedzeniami všetkých 

členov organizácie ITER. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Bart Staes 
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Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. poukazuje na správu Dvora 

audítorov, v ktorej sa uvádza, že z 

výsledkov, ktoré boli predložené riadiacej 

rade spoločného podniku v decembri 2016, 

vyplynuli očakávané dodatočné 

požiadavky na financovanie k už viazaným 

prostriedkom vo výške 5 400 000 000 EUR 

na fázu výstavby po roku 2020, čo 

predstavuje nárast o 82 % oproti 

schválenému rozpočtu na úrovni 

6 600 000 000 EUR; opakuje, že suma vo 

výške 6 600 000 000 EUR, ktorú schválila 

Rada v roku 2010, predstavuje strop pre 

výdavky spoločného podniku do roku 

2020; uznáva, že dodatočné financovanie 

potrebné na dokončenie projektu ITER 

musí zahŕňať budúce záväzky viacročného 

finančného rámca; 

6. poukazuje na správu Dvora 

audítorov, v ktorej sa uvádza, že z 

výsledkov, ktoré boli predložené riadiacej 

rade spoločného podniku v decembri 2016, 

vyplynuli očakávané dodatočné 

požiadavky na financovanie k už viazaným 

prostriedkom vo výške 5 400 000 000 EUR 

na fázu výstavby po roku 2020, čo 

predstavuje nárast o 82 % oproti 

schválenému rozpočtu na úrovni 

6 600 000 000 EUR; opakuje, že suma vo 

výške 6 600 000 000 EUR, ktorú schválila 

Rada v roku 2010, predstavuje strop pre 

výdavky spoločného podniku do roku 

2020; uznáva, že dodatočné financovanie 

potrebné na dokončenie projektu ITER 

musí zahŕňať budúce záväzky viacročného 

finančného rámca; domnieva sa, že 

akékoľvek dodatočné financovanie by 

nemalo byť na úkor programov Únie a 

malo by byť zabezpečené z dodatočných 

vnútroštátnych zdrojov; takisto 

zdôrazňuje, že akékoľvek ďalšie zvýšenie 

by mali sprevádzať dôkladné úvahy o 

nákladovej účinnosti projektu; 
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Pozmeňujúci návrh  3 
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Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že okrem fázy výstavby 

bude musieť spoločný podnik prispievať 

na fázu prevádzky ITER po roku 2035 

a následné fázy deaktivácie a vyradenia 

ITER z prevádzky; považuje za 

znepokojivé, že tieto príspevky zatiaľ 

neboli odhadnuté; vyzýva spoločný podnik, 

aby čo najskôr odhadol náklady súvisiace s 

týmito fázami; 

7. zdôrazňuje, že okrem fázy výstavby 

bude musieť spoločný podnik prispievať 

na fázu prevádzky reaktoru ITER po roku 

2035 a následné fázy jeho deaktivácie 

a vyradenia z prevádzky; považuje za 

znepokojivé, že tieto príspevky zatiaľ 

neboli odhadnuté; žiada, aby spoločný 

podnik bezodkladne a najneskôr do konca 

roka 2018 odhadol náklady súvisiace s 

týmito fázami; 

Or. en 

 


