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Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu apoio ao programa ITER 
e declara-se empenhado em assegurar o 
seu financiamento adequado; manifesta, 
não obstante, a sua preocupação com 
eventuais atrasos suplementares e custos 
adicionais deste programa e com os seus 
potenciais impactos no orçamento da 
União; lamenta, assim, não ter podido 
comparar o nível das dotações de 2016 do 
programa ITER com o calendário e o plano 
dos pagamentos atualizados, que só serão 
apresentados no Conselho ITER, em 
novembro de 2015; espera, no entanto, que 
este plano revisto demonstre claramente 
que as recomendações do Parlamento, tal 
como expostas na resolução pertinente 
sobre a quitação de 20131, foram tidas em 
devida consideração e que a solidez 
financeira e a eficiência da utilização de 
recursos estejam asseguradas; tenciona 
evocar esta questão na conciliação 
orçamental de 2016; insiste, por outro lado, 
na necessidade de uma total transparência 
no que diz respeito à utilização das 
contribuições da empresa comum Energia 
de Fusão para o programa ITER; solicita 
um mecanismo adequado de 
responsabilização que proporcione uma 
panorâmica clara do montante dos recursos 
financeiros fornecidos ao projeto 

20. Regista o apoio ao programa ITER e o 
empenho em assegurar o seu 
financiamento; manifesta, não obstante, a 
sua preocupação com eventuais atrasos 
suplementares e custos adicionais deste 
programa e com os seus potenciais 
impactos no orçamento da União; lamenta, 
assim, profundamente não ter podido 
comparar o nível das dotações de 2016 do 
programa ITER com o calendário e o plano 
dos pagamentos atualizados, que só serão 
apresentados no Conselho ITER, em 
novembro de 2015; espera, no entanto, que 
este plano revisto demonstre claramente 
que as recomendações do Parlamento, tal 
como expostas na resolução pertinente 
sobre a quitação de 20131, foram tidas em 
devida consideração e que a solidez 
financeira e a eficiência da utilização de 
recursos estejam asseguradas; tenciona 
evocar esta questão na conciliação 
orçamental de 2016; insiste, por outro lado, 
na necessidade de uma total transparência 
no que diz respeito à utilização das 
contribuições da empresa comum Energia 
de Fusão para o programa ITER; solicita 
um mecanismo adequado de 
responsabilização que proporcione uma 
panorâmica clara do montante dos recursos 
financeiros fornecidos ao projeto 
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internacional e avalie a eficiência da sua 
utilização;

internacional e avalie a eficiência da sua 
utilização;

__________________ __________________
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 
de abril de 2015, que contém as 
observações que constituem parte 
integrante da sua Decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento da Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão para 
o exercício de 2013 (Textos aprovados, 
P8_TA(2015)0168).

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 
de abril de 2015, que contém as 
observações que constituem parte 
integrante da sua Decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento da Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão para 
o exercício de 2013 (Textos aprovados, 
P8_TA(2015)0168).
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