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Alteração  1 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Quitação 2015: Empresa Comum ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa com preocupação que o 

relatório do Tribunal de Contas sublinha 

uma vez mais que a complexidade das 

atividades do ITER implica um risco 

significativo de aumento do montante da 

contribuição da Empresa Comum para a 

fase de construção do projeto ITER, mas 

reconhece igualmente que foram 

alcançados progressos significativos numa 

série de domínios com impacto sobre a 

totalidade da estrutura de gestão do 

projeto; 

3. Observa com preocupação que o 

relatório do Tribunal de Contas sublinha 

uma vez mais que a complexidade das 

atividades do ITER implica um risco 

significativo de aumento do montante da 

contribuição da Empresa Comum para a 

fase de construção do projeto ITER, o que 

torna o orçamento ITER imprevisível e 

coloca em risco outros programas da 

União, em particular no domínio da 

investigação; reconhece, porém, que foram 

alcançados progressos significativos numa 

série de domínios com impacto sobre a 

totalidade da estrutura de gestão do 

projeto; 

Or. en 
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Alteração  2 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Quitação 2015: Empresa Comum ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que a Empresa Comum é 

responsável pela gestão da contribuição da 

União para o projeto ITER e que deve ser 

mantido o limite orçamental de 

6 600 000 000 EUR até 2020; salienta, 

além disso, que o principal desafio para o 

projeto ITER é garantir a manutenção de 

um calendário e de um orçamento 

realistas e que qualquer potencial desvio 

ou problema seja detetado o mais cedo 

possível; regista que o relatório do 

Tribunal sublinha novamente na sua 

«ênfase» que o limite orçamental de 6 600 

000 000 EUR, o dobro dos custos 

inicialmente orçamentados para a fase de 

construção em 2010, não incluía custos 

imprevistos;  observa, por conseguinte, 

alguns progressos na avaliação atualizada 
da contribuição da Empresa Comum em 

2015, a qual constitui um montante mais 

abrangente; está ciente de que as recentes 

alterações que ainda estão a ser 

introduzidas a este respeito são 

fundamentais para o futuro êxito do 

projeto; 

4. Salienta que a Empresa Comum é 

responsável pela gestão da contribuição da 

União para o projeto ITER e que deve ser 

mantido o limite orçamental de 

6 600 000 000 EUR até 2020; assinala que 

o referido montante, que duplicou os 

custos inicialmente orçamentados, não 

inclui a soma de 663 000 000 EUR , 

proposta pela Comissão, em 2010, para 

cobrir eventuais imprevistos; realça, além 

disso, que a F4E ainda não atualizou a 

valorização da contribuição da Empresa 

Comum para o projeto ITER após a 

conclusão da fase de construção; insta a 

Empresa Comum a, antes do final de 

2017,  facilitar uma avaliação atualizada, 

integrada, global e exata da sua 

contribuição para o ITER após a 

conclusão da fase de construção; salienta 
que o principal desafio para o projeto 

ITER consiste em garantir a manutenção 

do calendário e do orçamento previstos e 
em evitar qualquer potencial desvio ou 

problema; observa, por conseguinte, com 

satisfação que a nova avaliação da 

contribuição da Empresa Comum em 2015 

é mais abrangente; está ciente de que as 

recentes alterações e as que ainda estão a 

ser introduzidas a este respeito são 

fundamentais para o futuro êxito do 

projeto; 
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