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20. pakartoja, kad remia ITER programą ir 
yra įsipareigojęs užtikrinti jai tinkamą 
finansavimą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl 
to, kad ši programa gali dar labiau vėluoti 
ir pareikalauti papildomų išlaidų, taip pat 
kad tai gali atitinkamai daryti poveikį 
Sąjungos biudžetui; todėl apgailestauja dėl 
to, kad negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 
programos asignavimų dydžio 
atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 
planą ir tvarkaraštį, kuriuos ITER taryboje 
ketinama pristatyti tik 2015 m. lapkričio 
mėn.; vis dėlto tikisi, kad šiame 
peržiūrėtame plane bus pakankamai 
įrodymų, jog buvo deramai atsižvelgta į 
Parlamento rekomendacijas, išdėstytas 
atitinkamoje 2013 m. rezoliucijoje dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo1, ir kad 
bus užtikrintas finansinis patikimumas ir 
išlaidų veiksmingumas; ketina kelti šį 
klausimą per 2016 m. taikinimo procedūrą 
biudžeto klausimais; be to, tvirtina, kad 
reikalingas visiškas skaidrumas dėl 
Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendrosios 
įmonės įnašų į ITER programą 
panaudojimo; ragina numatyti tinkamą 
atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 
būtų aiškiai nurodomas tarptautiniam 
projektui suteiktų finansinių išteklių dydis 

20. pažymi, kad remia ITER programą ir 
yra įsipareigojęs užtikrinti jai finansavimą; 
vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad ši 
programa gali dar labiau vėluoti ir 
pareikalauti papildomų išlaidų, taip pat kad 
tai gali atitinkamai daryti poveikį Sąjungos 
biudžetui; todėl labai apgailestauja dėl to, 
kad negalėjo įvertinti 2016 m. ITER 
programos asignavimų dydžio 
atsižvelgdamas į atnaujintą mokėjimų 
planą ir tvarkaraštį, kuriuos ITER taryboje 
ketinama pristatyti tik 2015 m. lapkričio 
mėn.; vis dėlto tikisi, kad šiame 
peržiūrėtame plane bus pakankamai 
įrodymų, jog buvo deramai atsižvelgta į 
Parlamento rekomendacijas, išdėstytas 
atitinkamoje 2013 m. rezoliucijoje dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo1, ir kad 
bus užtikrintas finansinis patikimumas ir 
išlaidų veiksmingumas; ketina kelti šį 
klausimą per 2016 m. taikinimo procedūrą 
biudžeto klausimais; be to, tvirtina, kad 
reikalingas visiškas skaidrumas dėl 
Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendrosios 
įmonės įnašų į ITER programą 
panaudojimo; ragina numatyti tinkamą 
atskaitomybės mechanizmą, kurį taikant 
būtų aiškiai nurodomas tarptautiniam 
projektui suteiktų finansinių išteklių dydis 
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ir įvertinamas jų veiksmingas naudojimas; ir įvertinamas jų veiksmingas naudojimas;

__________________
1 2015 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento rezoliucija su pastabomis, 
sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 
Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendrosios 
įmonės 2013 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo dalį (Priimti tekstai, 
P8_TA(2015)0168).
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