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Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över att det beräknade datumet för 

slutförande av hela byggfasen för 

närvarande planeras med en försening på 

omkring 15 år jämfört med det 

ursprungliga basscenariot. Parlamentet 

konstaterar att det i det nya tidsschema som 

godkänts av Iterrådet fastställs ett 

tillvägagångssätt i fyra etapper, där 

tidsfristen för när det första strategiska 

delmålet i projektets byggfas (First Plasma) 

ska uppnås löper ut i december 2025 och 

där december 2035 anges som beräknat 

slutdatum för hela byggfasen. Parlamentet 

tillstår att syftet med det nya 

tillvägagångssättet i etapper är att bättre 

anpassa projektgenomförandet till Iter-

organisationens alla medlemmars 

prioriteringar och begränsningar. 

5. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över att det beräknade datumet för 

slutförande av hela byggfasen för 

närvarande planeras med en försening på 

omkring 15 år jämfört med det 

ursprungliga basscenariot. Parlamentet 

anser att alla eventuella ytterligare 

förseningar bör åtföljas av en grundlig 

reflektion om projektets 

kostnadseffektivitet. Parlamentet 

konstaterar att det i det nya tidsschema som 

godkänts av Iterrådet fastställs ett 

tillvägagångssätt i fyra etapper, där 

tidsfristen för när det första strategiska 

delmålet i projektets byggfas (First Plasma) 

ska uppnås löper ut i december 2025 och 

där december 2035 anges som beräknat 

slutdatum för hela byggfasen. Parlamentet 

tillstår att syftet med det nya 

tillvägagångssättet i etapper är att bättre 

anpassa projektgenomförandet till Iter-

organisationens alla medlemmars 

prioriteringar och begränsningar. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

revisionsrättens rapport visade att 

resultatet, som presenterades för det 

gemensamma företagets styrelse i 

december 2016, indikerade ett förväntat 

ytterligare finansieringsbehov för 

byggfasen efter 2020 på 5 400 000 000 

EUR utöver befintliga anslag, vilket 

innebär en ökning på 82 % jämfört med 

den godkända budgeten på 6 600 000 000 

EUR. Parlamentet upprepar att beloppet på 

6 600 000 000 EUR som rådet beslutade 

om 2010 fungerar som ett tak för det 

gemensamma företagets utgifter fram till 

2020. Parlamentet tillstår att den ytterligare 

finansiering som krävs för att slutföra 

Iterprojektet måste inbegripa åtaganden 

inom ramen för framtida fleråriga 

budgetramar. 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

revisionsrättens rapport visade att 

resultatet, som presenterades för det 

gemensamma företagets styrelse i 

december 2016, indikerade ett förväntat 

ytterligare finansieringsbehov för 

byggfasen efter 2020 på 5 400 000 000 

EUR utöver befintliga anslag, vilket 

innebär en ökning på 82 % jämfört med 

den godkända budgeten på 6 600 000 000 

EUR. Parlamentet upprepar att beloppet på 

6 600 000 000 EUR som rådet beslutade 

om 2010 fungerar som ett tak för det 

gemensamma företagets utgifter fram till 

2020. Parlamentet tillstår att den ytterligare 

finansiering som krävs för att slutföra 

Iterprojektet måste inbegripa åtaganden 

inom ramen för framtida fleråriga 

budgetramar. Parlamentet anser att 

eventuell ytterligare finansiering inte bör 

ske på bekostnad av unionens program 

och bör finansieras genom ytterligare 

nationella medel. Parlamentet anser 

dessutom att alla eventuella ytterligare 

ökningar bör åtföljas av en grundlig 

reflektion om projektets 

kostnadseffektivitet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att det 

gemensamma företaget inte bara måste 

bidra till byggfasen utan också till Iters 

driftsfas efter 2035 och senare till 

avaktiverings- och avvecklingsfaserna. 

Parlamentet anser det oroväckande att de 

bidragen ännu inte har beräknats. 

Parlamentet uppmanar det gemensamma 

företaget att beräkna kostnaden för dessa 

faser så snart som möjligt. 

7. Europaparlamentet betonar att det 

gemensamma företaget inte bara måste 

bidra till byggfasen utan också till Iters 

driftsfas efter 2035 och senare till 

avaktiverings- och avvecklingsfaserna. 

Parlamentet anser det oroväckande att de 

bidragen ännu inte har beräknats. 

Parlamentet kräver att det gemensamma 

företaget beräknar kostnaden för dessa 

faser utan dröjsmål och senast före 

utgången av 2018. 

Or. en 

 


