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21.4.2021 A9-0110/1

Pozměňovací návrh 1
Corina Crețu
za skupinu S&D

Zpráva A9-0110/2021
Ryszard Czarnecki
Udělení absolutoria za rok 2019: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy
2020/2182(DEC)

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se znepokojením konstatuje, že 
při provádění projektu ITER stále existuje 
riziko dalšího zvyšování nákladů 
a zpoždění; konstatuje, že do března/dubna 
2020 byl společný podnik schopen i přes 
určitá zpoždění zachovat jednotlivé 
termíny dodání součástí v souladu s 
harmonogramem pro první plazmu, jenž 
počítá s koncem roku 2025, avšak 
pandemie COVID-19 přinesla další rizika, 
která se v současné době analyzují, takže 
není jasné, zda lze harmonogram pro první 
plazmu zachovat; vyzývá společný podnik, 
aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
informoval o výsledku aktualizace 
základního rozvrhu, která má být 
provedena v listopadu 2021;

8. se znepokojením konstatuje, že 
při provádění projektu ITER stále existuje 
riziko dalšího zvyšování nákladů 
a zpoždění; konstatuje, že do března/dubna 
2020 byl společný podnik schopen i přes 
určitá zpoždění zachovat jednotlivé 
termíny dodání součástí v souladu s 
harmonogramem pro první plazmu, jenž 
počítá s koncem roku 2025, avšak 
pandemie COVID-19 přinesla další rizika, 
která se v současné době analyzují, takže 
není jasné, zda lze harmonogram pro první 
plazmu zachovat; vyzývá společný podnik, 
aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
informoval o výsledku aktualizace 
základního rozvrhu, která má být 
provedena v listopadu 2021; navrhuje, aby 
s cílem vyhnout se postupnému zvyšování 
předpokládaných nákladů na tento 
projekt a odkladu plánovaných termínů 
plnění dílčích provozních cílů, zajistit 
co největší míru spolehlivosti 
harmonogramu a přihlédnout zároveň 
ke zdravotní situaci ve světě začlenila 
organizace ITER do přepracovaného 
harmonogramu přiměřené alternativní 
možnosti; navrhuje v této souvislosti, aby 
byl alternativní termín posunut až 
o 24 měsíce a aby byl rozpočet 
navrhovaný Komisí navýšen o 10 až 20 %;
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21.4.2021 A9-0110/2

Pozměňovací návrh 2
Corina Crețu
za skupinu S&D

Zpráva A9-0110/2021
Ryszard Czarnecki
Udělení absolutoria za rok 2019: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy
2020/2182(DEC)

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá, aby společný podnik 
přezkoumal svou komunikační strategii 
s cílem zajistit, aby si příslušné zúčastněné 
strany byly vědomy jeho úkolů, činnosti 
a úspěchů;
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21.4.2021 A9-0110/3

Pozměňovací návrh 3
Corina Crețu
za skupinu S&D

Zpráva A9-0110/2021
Ryszard Czarnecki
Udělení absolutoria za rok 2019: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy
2020/2182(DEC)

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že na konci roku 2019 
měl společný podnik F4E ve svém plánu 
pracovních míst 159 žen a 279 mužů, 
přičemž ve dvou ze tří kategorií 
zaměstnanců zastávali většinu pracovních 
míst muži, zatímco více než 50 % 
smluvních zaměstnanců Unie byly ženy; 
konstatuje dále, že mezi zaměstnanci 
společného podniku bylo zastoupeno 
22 členských států, většina zaměstnanců 
pocházela ze tří členských států a další 
čtyři členské státy byly zastoupeny pouze 
jedním zaměstnancem z každého z nich; 
naléhavě žádá společný podnik, aby 
usiloval o vyvážené genderové 
a zeměpisné zastoupení, přičemž uznává, 
že to závisí na tom, kdo se uchází o volná 
pracovní místa nebo kdo reaguje 
na žádosti o vyjádření zájmu.
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