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20. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς 
το πρόγραμμα ITER και δεσμεύεται να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη 
χρηματοδότηση· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του σχετικά με τις ενδεχόμενες 
περαιτέρω καθυστερήσεις και το πρόσθετο 
κόστος του προγράμματος αυτού καθώς 
και τις σχετικές δυνητικές επιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει, ως 
εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει το 
επίπεδο των πιστώσεων του ITER το 2016 
σε σύγκριση με το επικαιροποιημένο 
σχέδιο και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το 
οποίο πρόκειται να υποβληθεί στο 
Συμβούλιο του ITER μόλις τον Νοέμβριο 
2015· αναμένει, ωστόσο, ότι το εν λόγω 
αναθεωρημένο σχέδιο θα παρέχει επαρκή 
στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι 
συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως 
διατυπώθηκαν στο σχετικό ψήφισμα για 
την απαλλαγή 20131, έχουν ληφθεί 
δεόντως υπόψη και ότι η οικονομική 
ευρωστία και η αποτελεσματικότητα των 
δαπανών θα είναι εξασφαλισμένη· 
προτίθεται να θέσει το θέμα αυτό στη 
συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό 2016· 
πέραν τούτων εμμένει στην ανάγκη για 
πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση των 
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συνεισφορών από τη Σύντηξη για Ενέργεια 
στο πρόγραμμα ITER· ζητεί έναν 
αρμόζοντα μηχανισμό λογοδοσίας που να 
παρέχει σαφή επισκόπηση του ποσού 
χρηματοδοτικών πόρων που έχουν 
χορηγηθεί στο διεθνές έργο και να αποτιμά 
την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους·
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