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20. potwierdza swoje poparcie dla 
programu ITER i zobowiązuje się do 
zapewnienia mu odpowiedniego 
finansowania; jest jednak zaniepokojony z 
powodu ewentualnych dalszych opóźnień i 
dodatkowych kosztów związanych z tym 
programem, a także wiążących się z tym 
potencjalnych następstw dla budżetu Unii; 
w związku z tym ubolewa, że nie był w 
stanie dokonać oceny poziomu środków na 
ITER na 2016 r. w odniesieniu do 
zaktualizowanego planu i harmonogramu 
płatności, który ma zostać przedstawiony 
w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 
r.; spodziewa się jednak, że ze 
zmienionego planu będzie wystarczająco 
jasno wynikać, iż zalecenia Parlamentu, 
określone w odnośnej rezolucji w sprawie 
udzielenia absolutorium za rok 20131, 
zostały właściwie uwzględnione i że 
zapewniona zostanie dobra kondycja 
finansowa oraz efektywność wydatków; 
zamierza poruszyć tę kwestię podczas 
postępowania pojednawczego dotyczącego 
budżetu na rok 2016; ponadto nalega na 
konieczność pełnej przejrzystości w 
odniesieniu do wykorzystywania wkładów 
wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for 
Energy” na rzecz programu ITER; apeluje 
o odpowiedni mechanizm rozliczalności 

20. odnotowuje poparcie dla programu 
ITER i zobowiązanie do zapewnienia mu 
finansowania; jest jednak zaniepokojony z 
powodu ewentualnych dalszych opóźnień i 
dodatkowych kosztów związanych z tym 
programem, a także wiążących się z tym 
potencjalnych następstw dla budżetu Unii; 
w związku z tym głęboko ubolewa, że nie 
był w stanie dokonać oceny poziomu 
środków na ITER na 2016 r. w odniesieniu 
do zaktualizowanego planu i 
harmonogramu płatności, który ma zostać 
przedstawiony w Radzie ITER dopiero w 
listopadzie 2015 r.; spodziewa się jednak, 
że ze zmienionego planu będzie 
wystarczająco jasno wynikać, iż zalecenia 
Parlamentu, określone w odnośnej 
rezolucji w sprawie udzielenia 
absolutorium za rok 20131, zostały 
właściwie uwzględnione i że zapewniona 
zostanie dobra kondycja finansowa oraz 
efektywność wydatków; zamierza poruszyć 
tę kwestię podczas postępowania 
pojednawczego dotyczącego budżetu na 
rok 2016; ponadto nalega na konieczność 
pełnej przejrzystości w odniesieniu do 
wykorzystywania wkładów wspólnego 
przedsięwzięcia „Fusion for Energy” na 
rzecz programu ITER; apeluje o 
odpowiedni mechanizm rozliczalności 
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zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów 
finansowych udostępnionych na 
międzynarodowy projekt i oceniający ich 
racjonalne wykorzystanie; 

zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów 
finansowych udostępnionych na 
międzynarodowy projekt i oceniający ich 
racjonalne wykorzystanie; 

__________________ __________________
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi 
stanowiące integralną część decyzji w 
sprawie absolutorium z wykonania budżetu 
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz 
Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 
Energii Termojądrowej za rok budżetowy 
2013 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0168).
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