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Relatório A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Quitação 2016: Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de 

Fusão 

2017/2180(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Manifesta a sua preocupação 

constante com o facto de a data prevista de 

conclusão de toda a fase de construção 

estar atualmente prevista com um atraso de 

15 anos relativamente à base de referência 

inicial; toma nota de que o novo calendário 

aprovado pelo Conselho ITER definiu uma 

abordagem constituída por quatro fases, 

que indica dezembro de 2025 como a data 

de conclusão da primeira etapa estratégica 

da fase de construção do projeto ("Primeiro 

Plasma") e dezembro de 2035 como a data 

prevista de conclusão de toda a fase de 

construção; toma nota de que o objetivo da 

nova estratégia por fases consiste numa 

melhor articulação da execução do projeto 

com as prioridades e condicionantes de 

todos os membros da Organização ITER; 

5. Manifesta a sua preocupação 

constante com o facto de a data prevista de 

conclusão de toda a fase de construção 

estar atualmente prevista com um atraso de 

15 anos relativamente à base de referência 

inicial; considera que quaisquer novos 

atrasos devem ser acompanhados de uma 

reflexão exaustiva sobre a relação custo-

eficácia do projeto; toma nota de que o 

novo calendário aprovado pelo Conselho 

ITER definiu uma abordagem constituída 

por quatro fases, que indica dezembro 

de 2025 como a data de conclusão da 

primeira etapa estratégica da fase de 

construção do projeto ("Primeiro Plasma") 

e dezembro de 2035 como a data prevista 

de conclusão de toda a fase de construção; 

toma nota de que o objetivo da nova 

estratégia por fases consiste numa melhor 

articulação da execução do projeto com as 

prioridades e condicionantes de todos os 

membros da Organização ITER; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Toma nota da conclusão do 

Tribunal segundo a qual os resultados que 

foram apresentados ao conselho de 

administração da Empresa Comum em 

dezembro de 2016 indicavam uma 

necessidade de financiamento adicional ao 

já afetado de 5 400 000 000 EUR para a 

fase de construção posterior a 2020, o que 

representa um aumento de 82 % 

relativamente ao orçamento aprovado 

de 6 600 000 000 EUR; reitera que o 

montante de 6 600 000 000 EUR aprovado 

pelo Conselho em 2010 funciona como 

limite máximo para as despesas da 

Empresa Comum até 2020; reconhece que 

o financiamento suplementar necessário 

para completar o projeto ITER deve 

envolver dotações do futuro Quadro 

Financeiro Plurianual; 

6. Toma nota da conclusão do 

Tribunal segundo a qual os resultados que 

foram apresentados ao conselho de 

administração da Empresa Comum em 

dezembro de 2016 indicavam uma 

necessidade de financiamento adicional ao 

já afetado de 5 400 000 000 EUR para a 

fase de construção posterior a 2020, o que 

representa um aumento de 82 % 

relativamente ao orçamento aprovado 

de 6 600 000 000 EUR; reitera que o 

montante de 6 600 000 000 EUR aprovado 

pelo Conselho em 2010 funciona como 

limite máximo para as despesas da 

Empresa Comum até 2020; reconhece que 

o financiamento suplementar necessário 

para completar o projeto ITER deve 

envolver dotações do futuro Quadro 

Financeiro Plurianual; considera que todo 

e qualquer financiamento adicional não 

deve ser assegurado em detrimento dos 

programas da União, mas sim através de 

recursos nacionais suplementares; realça, 

além disso, que quaisquer novos atrasos 

devem ser acompanhados de uma reflexão 

exaustiva sobre a relação custo-eficácia 

do projeto; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que, além da fase de 

construção, a Empresa Comum terá de 

contribuir para a fase operacional ITER 

após 2035, bem como para as posteriores 

fases de desativação e desmantelamento; 

considera preocupante que essas 

contribuições ainda não tenham sido 

estimadas; insta a Empresa Comum a 

estimar os custos dessas fases o mais 

rapidamente possível; 

7. Salienta que, além da fase de 

construção, a Empresa Comum terá de 

contribuir para a fase operacional ITER 

após 2035, bem como para as posteriores 

fases de desativação e desmantelamento; 

considera preocupante que essas 

contribuições ainda não tenham sido 

estimadas; convida a Empresa Comum a 

estimar o custo de tais fases sem demora e, 

o mais tardar, antes do final de 2018; 

Or. en 

 


