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Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. apstiprina atbalstu ITER programmai 
un pauž apņemšanos nodrošināt tai 
atbilstīgu finansējumu; tomēr pauž bažas 
par šīs programmas iespējamu turpmāku 
aizkavēšanos un papildu izmaksām, kā arī 
ar to saistīto iespējamo ietekmi uz 
Savienības budžetu; tādēļ pauž nožēlu par 
to, ka nebija spējis novērtēt 2016. gadā 
ITER paredzētās apropriācijas, ņemot vērā 
atjaunināto maksājumu plānu un grafiku, 
kurš tiks iesniegts ITER padomē tikai 
2015. gada novembrī; tomēr sagaida, ka šis 
pārskatītais plāns sniegs pietiekamu 
apliecinājumu tam, ka Parlamenta 
ieteikumi, kas norādīti attiecīgajā 
rezolūcijā par 2013. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu1, ir pienācīgi ņemti 
vērā un ka tiks nodrošināti finansiāli 
saprātīgi risinājumi un izdevumu 
efektivitāte; plāno šim jautājumam 
pievērsties 2016. gada budžeta 
samierināšanas procedūrā; turklāt uzstāj, ka 
ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā 
uz kopuzņēmuma “Fusion for Energy” 
iemaksu ITER programmā izlietojumu; 
prasa izveidot pienācīgu atbildīguma 
nodrošināšanas mehānismu, kas sniegtu 
skaidru pārskatu par starptautiskajam 
projektam nodrošinātā finansējuma apmēru 
un novērtētu šo līdzekļu izlietojuma 

20. norāda uz atbalstu ITER programmai 
un apņemšanos nodrošināt tai finansējumu; 
tomēr pauž bažas par šīs programmas 
iespējamu turpmāku aizkavēšanos un 
papildu izmaksām, kā arī ar to saistīto 
iespējamo ietekmi uz Savienības budžetu; 
tādēļ pauž dziļu nožēlu par to, ka nebija 
spējis novērtēt 2016. gadā ITER paredzētās 
apropriācijas, ņemot vērā atjaunināto 
maksājumu plānu un grafiku, kurš tiks 
iesniegts ITER padomē tikai 2015. gada 
novembrī; tomēr sagaida, ka šis 
pārskatītais plāns sniegs pietiekamu 
apliecinājumu tam, ka Parlamenta 
ieteikumi, kas norādīti attiecīgajā 
rezolūcijā par 2013. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu1, ir pienācīgi ņemti 
vērā un ka tiks nodrošināti finansiāli 
saprātīgi risinājumi un izdevumu 
efektivitāte; plāno šim jautājumam 
pievērsties 2016. gada budžeta 
samierināšanas procedūrā; turklāt uzstāj, ka 
ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā 
uz kopuzņēmuma “Fusion for Energy” 
iemaksu ITER programmā izlietojumu; 
prasa izveidot pienācīgu atbildīguma 
nodrošināšanas mehānismu, kas sniegtu 
skaidru pārskatu par starptautiskajam 
projektam nodrošinātā finansējuma apmēru 
un novērtētu šo līdzekļu izlietojuma 
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efektivitāti; efektivitāti;

__________________ __________________
1 Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa 
rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 
neatņemama daļa no lēmuma par ITER un 
kodolsintēzes enerģētikas attīstības 
vajadzībām izveidotā Eiropas 
kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu (pieņemtie teksti, 
P8_TA(2015)0168).

1 Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa 
rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 
neatņemama daļa no lēmuma par ITER un 
kodolsintēzes enerģētikas attīstības 
vajadzībām izveidotā Eiropas 
kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu (pieņemtie teksti, 
P8_TA(2015)0168).
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