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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Il-paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-programm 
ITER u jimpenja ruħu li jiżgura l-
finanzjament xieraq tiegħu; jinsab 
imħasseb, madankollu, dwar il-possibbiltà 
ta' aktar dewmien u spejjeż addizzjonali 
għal dan il-programm kif ukoll ir-
riperkussjonijiet potenzjali relatati fuq il-
baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 
ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-
approprjazzjonijiet tal-ITER tal-2016 fir-
rigward tal-pjan u l-iskeda ta' pagament 
aġġornati, li mistennija jiġu ppreżentati fil-
Kunsill tal-ITER f'Novembru 2015; 
jistenna, madankollu, li dan il-pjan rivedut 
se jipprovdi biżżejjed evidenza li r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, kif 
stabbiliti fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 
rilevanti tal-20131, ġew ikkunsidrati kif 
xieraq u li l-istabbiltà finanzjarja u l-
effiċjenza tal-infiq se jkunu żgurati; 
għandu l-ħsieb iqajjem din il-kwistjoni fil-
konċiljazzjoni baġitarja tal-2016; barra 
minn hekk, jinsisti dwar il-ħtieġa ta' 
trasparenza sħiħa rigward l-użu ta' 
kontribuzzjonijiet tal-Fużjoni għall-
Enerġija, għall-programm ITER; jitlob li 
jkun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 
xierqa li tagħti stampa ċara tal-ammont ta' 
riżorsi finanzjarji pprovduti għall-proġett 
internazzjonali u li jevalwa l-użu effiċjenti 

20. Jinnota l-appoġġ għall-programm 
ITER u l-impenn għall-iżgurar tal-
finanzjament tiegħu; jinsab imħasseb, 
madankollu, dwar il-possibbiltà ta' aktar 
dewmien u spejjeż addizzjonali għal dan il-
programm kif ukoll ir-riperkussjonijiet 
potenzjali relatati fuq il-baġit tal-Unjoni; 
Jiddispjaċih ħafna, għalhekk, li ma kienx 
f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-
approprjazzjonijiet tal-ITER tal-2016 fir-
rigward tal-pjan u l-iskeda ta' pagament 
aġġornati, li mistennija jiġu ppreżentati fil-
Kunsill tal-ITER f'Novembru 2015; 
jistenna, madankollu, li dan il-pjan rivedut 
se jipprovdi biżżejjed evidenza li r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, kif 
stabbiliti fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 
rilevanti tal-20131, ġew ikkunsidrati kif 
xieraq u li l-istabbiltà finanzjarja u l-
effiċjenza tal-infiq se jkunu żgurati; 
għandu l-ħsieb iqajjem din il-kwistjoni fil-
konċiljazzjoni baġitarja tal-2016; barra 
minn hekk, jinsisti dwar il-ħtieġa ta' 
trasparenza sħiħa rigward l-użu ta' 
kontribuzzjonijiet tal-Fużjoni għall-
Enerġija, għall-programm ITER; jitlob li 
jkun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 
xierqa li tagħti stampa ċara tal-ammont ta' 
riżorsi finanzjarji pprovduti għall-proġett 
internazzjonali u li jevalwa l-użu effiċjenti 
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tagħhom; tagħhom;

__________________ __________________
1 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti 
li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER 
u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-
sena finanzjarja 2013 (Testi adottati, 
P8_TA(2015)0168).

1 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti 
li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER 
u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-
sena finanzjarja 2013 (Testi adottati, 
P8_TA(2015)0168).
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