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5. je zaskrbljen, ker je datum 

dokončanja celotne gradbene faze trenutno 

predviden približno 15 let pozneje, kot je 

bilo prvotno načrtovano; je seznanjen z 

dejstvom, da je v novem časovnem 

razporedu, ki ga je sprejel svet ITER, 

določen pristop v štirih fazah, pri čemer je 

december 2025 rok za dosego prvega 

strateškega mejnika gradbene faze projekta 

(„prva plazma“), december 2035 pa 

predviden datum dokončanja celotne 

gradbene faze; priznava dejstvo, da je novi 

pristop v fazah namenjen boljši uskladitvi 

izvajanja projekta s prednostnimi nalogami 

in omejitvami vseh članov organizacije 

ITER; 

5. je zaskrbljen, ker je datum 

dokončanja celotne gradbene faze trenutno 

predviden približno 15 let pozneje, kot je 

bilo prvotno načrtovano; meni, da mora 

vse nadaljnje zamude spremljati temeljit 

razmislek o stroškovni učinkovitosti 

projektov; je seznanjen z dejstvom, da je v 

novem časovnem razporedu, ki ga je 

sprejel svet ITER, določen pristop v štirih 

fazah, pri čemer je december 2025 rok za 

dosego prvega strateškega mejnika 

gradbene faze projekta („prva plazma“), 

december 2035 pa predviden datum 

dokončanja celotne gradbene faze; 

priznava dejstvo, da je novi pristop v fazah 

namenjen boljši uskladitvi izvajanja 

projekta s prednostnimi nalogami in 

omejitvami vseh članov organizacije ITER; 

Or. en 
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6. upošteva ugotovitev v poročilu 

Računskega sodišča, da rezultati, ki so bili 

predstavljeni upravnemu odboru skupnega 

podjetja decembra 2016, nakazujejo 

zahtevo po pričakovanih dodatnih sredstvih 

poleg že dodeljenih 5.400.000.000 EUR za 

gradbeno fazo po letu 2020, kar pomeni 

82-odstotno zvišanje odobrenega 

proračuna, ki je znašal 

6.600.000.000 EUR; ponavlja, da znesek 

6.600.000.000 EUR, ki ga je leta 2010 

sprejel Svet, pomeni zgornjo mejo za 

porabo skupnega podjetja do leta 2020; se 

zaveda, da morajo dodatna sredstva, ki so 

potrebna za dokončanje projekta ITER, 

vključevati prihodnje obveznosti iz 

večletnega finančnega okvira; 

6. upošteva ugotovitev v poročilu 

Računskega sodišča, da rezultati, ki so bili 

predstavljeni upravnemu odboru skupnega 

podjetja decembra 2016, nakazujejo 

zahtevo po pričakovanih dodatnih sredstvih 

poleg že dodeljenih 5.400.000.000 EUR za 

gradbeno fazo po letu 2020, kar pomeni 

82-odstotno zvišanje odobrenega 

proračuna, ki je znašal 

6.600.000.000 EUR; ponavlja, da znesek 

6.600.000.000 EUR, ki ga je leta 2010 

sprejel Svet, pomeni zgornjo mejo za 

porabo skupnega podjetja do leta 2020; se 

zaveda, da morajo dodatna sredstva, ki so 

potrebna za dokončanje projekta ITER, 

vključevati prihodnje obveznosti iz 

večletnega finančnega okvira; meni, da 

vsako dodatno financiranje ne bi smelo 

biti v škodo programov Unije in bi ga bilo 

treba  financirati z dodatnimi 

nacionalnimi sredstvi; poleg tega 

poudarja, da mora vsako nadaljnje 

povečanje sredstev spremljati temeljit 

razmislek o stroškovni učinkovitosti 

projektov; 

Or. en 



 

AM\1150858SL.docx  PE618.424v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.4.2018 A8-0095/3 

Predlog spremembe  3 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije 

2017/2180(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da bo moralo poleg 

gradbene faze skupno podjetje prispevati 

tudi k operativni fazi ITER po letu 2035 ter 

k poznejšima fazama deaktivacije in 

razgradnje; meni, da je zaskrbljujoče, da ti 

prispevki še niso bili ocenjeni; poziva 

skupno podjetje, naj čim prej oceni stroške 

teh faz; 

7. poudarja, da bo moralo poleg 

gradbene faze skupno podjetje prispevati 

tudi k operativni fazi ITER po letu 2035 ter 

k poznejšima fazama deaktivacije in 

razgradnje; meni, da je zaskrbljujoče, da ti 

prispevki še niso bili ocenjeni; zahteva, da 

skupno podjetje nemudoma in najpozneje 

konec leta 2018 oceni stroške teh faz; 

Or. en 

 

 


