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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът на комисията по бюджети

- счита, че изследователският проект ITER е ценен като един от възможните бъдещи 
източници на енергия за Европа и че неговото финансиране следва да не се прекъсва;

- счита, че ITER е проект с ясна добавена стойност за Европа и че неговият европейски 
компонент следва да продължи да бъде базиран на Общността, с важни перспективи, 
свързани с разпространението на неговото въздействие, що се отнася до научните 
изследвания и иновациите;

- отбелязва, че проектът вече е в процес на изпълнение; приветства значителните 
промени в структурите за управление, контрол и одит на ITER и F4E през последните 
12 месеца; очаква ангажиментите на ръководството на ITER и F4E по отношение на 
Парламента да бъдат изпълнени своевременно; очаква непрекъснат преглед на всички 
процеси с оглед на създаването на стабилна среда за вземане на решения за ефективно 
от гледна точка на разходите управление; 

- препоръчва, въз основа на общата стойност в размер на 6,6 милиарда евро на 
референтните параметри на ITER за етапа на изграждане, финансирането да бъде 
обособено, за да се гарантира финансирането за ITER, без да се застрашават други 
приоритети на ЕС като Рамковата програма за научни изследвания;

- препоръчва финансирането да бъде освободено след като бъдат изпълнени следните 
критерии: 

 редовно информиране на Парламента и силни гаранции за прозрачност,

 ясна пътна карта на проекта, която включва цели и основни етапи, включително 
предварителна оценка и последващи проверки за съответствие,

 редовни доклади относно финансовите нужди на проекта, особено с оглед на 
промените в проектирането, увеличението на разходите за суровини, промените 
в графика на ITER поради земетресението в Япония и неговите последици за 
някои японски инсталации, които са свързани с проекта ITER, и трудностите, 
които срещат другите страни по ITER, 

 хармонизиране на финансовия регламент за F4E с позицията на Европейския 
парламент, изразена в доклада за освобождаване от отговорност, и препоръките 
на Сметната палата, отправени в нейното становище № 4/2008,

 пълна прозрачност и достъп на Европейския парламент до документацията от 
вътрешните одити;

- отново изразява загрижеността си по отношение на непрозрачните процедури, 
прилагани за преизчисляването на разходите по проекта ITER, в което участваха 
Комисията, Съветът и държавите-членки, като всички те са представени в Съвета на 
ITER, докато същевременно не бяха проведени консултации с Европейския парламент, 
чието участие, в качеството му на едно от двете направления на бюджетния орган, е 
необходимо във всички процеси на вземане на решения относно финансирането на 
ITER;
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- настоятелно призовава Комисията, Европейския съвет, Съвета и държавите-членки да 
започнат процес за изменение на Договора за Евратом с цел укрепване на неговите 
разпоредби за правата на Парламента на информация и съзаконодателство и по 
научноизследователските въпроси на Евратом, за да улеснят, наред с другото, 
бъдещите бюджетни процедури;
- припомня, че на 20 април 2011 г. Комисията представи предложение въз основа на 
точки 21, 22 и 23 от действащото Междуинституционално споразумение от 
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление (МИС), което ще послужи като основа за 
преговорите; твърди, че едно споразумение за финансирането на ITER чрез 
допълнителни трансфери към функция 1а на МФР ще позволи бързото приемане на 
научноизследователската програма на Евратом през 2011 г.;

- застъпва категорично становището, че допълнителното финансиране на ITER не може 
да се осъществи с преразпределения в рамките на функция 1а чрез съкращаване на 
финансирането на РП7 със 100 милиона евро през 2012 г. и с 360 милиона евро през 
2013 г., тъй като това би намалило значително вноските на РП7 за постигането на 
основните цели и изпълнението на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“;
- стреми се да популяризира решимостта за опазване на финансирането на РП7; счита, 
че няма друго решение за това освен да се съкрати временно финансирането на ITER с 
460 милиона евро през 2012 и 2013 г. с цел да се определи ясно позицията на 
Парламента и по този начин да се насърчат междуинституционалните преговори, които 
ще позволят сключването на взаимно приемливо споразумение за пълното финансиране 
на ITER през 2012 и 2013 г. във възможно най-кратък срок;
- изразява готовността си да преговаря с Комисията и Съвета за допълнително 
изменение на МФР за 2012 и 2013 г., като се увеличава таванът на функция 1а през 
2012 и 2013 г. за финансирането на ITER на базата на предложението на Комисията от 
20 април 2011 г. въз основа на точки 21, 22 и 23 от действащото МИС;
- подчертава, че е особено важно да се избягват всякакви конфликти на интереси на 
лицата, които участват в управленските структури на ITER и F4E, с изпълнителите на 
проекта;

- изразява несъгласие с позицията на Комисията за отмяна на извършването на оценка 
на въздействието и в ситуация, в която се предлага удвояване на общото годишно 
финансиране на програмата в сравнение с програмата за 2007–2011 г., което трябва да 
се разглежда като съществена промяна;

- подчертава необходимостта от утвърждаване на аспектите на ядрената безопасност и 
радиационната защита, поради което изисква преразпределение на бюджетните кредити 
за ядрена безопасност и радиационна защита, като същевременно се спазва 
предложеният от Комисията общ таван на програмата;

- също така потвърждава колко е важно международните партньори на проекта ITER да 
дадат своя пълен принос за проекта ITER с финансова вноска и в натура, за да спазят 
своите задължения съгласно международното споразумение за ITER;
- подчертава, че всяко благоприятно решение на законодателния орган във връзка с 
Рамковата програма на Евратом не следва да накърнява решенията на бюджетния орган 
в контекста на годишната бюджетна процедура.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. счита, че основната референтна 
сума, предвидена в законодателното 
предложение, не е съвместима с 
тавана по функция 1а от 
действащата Многогодишна 
финансова рамка за периода 2007–
2013 г. (МФР); отбелязва 
предложението на Комисията от 20 
април 2011 г. (СОМ (2011)0226) за 
преразглеждане на действащата 
МФР въз основа на точки 21, 22 и 23 
от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление (МИС), с цел да се 
посрещнат допълнителните 
непредвидени нужди от финансиране 
на проекта ITER за 2012 и 2013 г.; 
изразява готовност да започне 
преговори с другото направление на 
бюджетния орган при използване на 
всички средства, предвидени в МИС, с 
оглед на бързо постигане на 
споразумение относно 
финансирането на изследователската 
програма на Евратом до края на 
2011 г.; припомня, че се 
противопоставя на всяка форма на 
преразпределение от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, както е предложено в 
горепосоченото предложение на 
Комисията;
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията, Европейският 
съвет, Съветът и държавите-членки 
трябва да започнат процес за 
изменение на Договора за Евратом с 
цел укрепване на неговите разпоредби 
за правата на Парламента на 
информация и съзаконодателство по 
научноизследователските въпроси на 
Евратом, за да улеснят, наред с 
другото, бъдещите бюджетни 
процедури.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящото решение установява за 
целия период на Рамковата програма 
(2012—2013 г.) финансов пакет, който е 
основният източник за бюджетния орган 
в рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление.

(16) Настоящото решение установява за 
целия период на Рамковата програма 
(2012—2013 г.) финансов пакет, който е 
основният източник за бюджетния орган 
в рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение (МИС) от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление. На 20 април 
2011 г. Комисията внесе предложение 
(COM (2011)0226) за преразглеждане 
на текущата МФР за периода 2007–
2013 г. въз основа на точки 21, 22 и 23 
от МИС с цел да се посрещнат 
допълнителните непредвидени нужди 
от финансиране на проекта ITER за 
2012 и 2013 г. чрез увеличаване на 
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тавана на функция 1а. Това 
предложение следва да послужи като 
основа на споразумение между двете 
подразделения на бюджетния орган, 
което следва да бъде сключено чрез 
използването на всички средства, 
осигурени от МИС, и без 
преразпределения от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания към Рамковата програма 
на Евратом;

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) В МФР за периода 2014–2020 г. 
финансовите средства, предназначени 
за проекта ITER, следва да бъдат 
определени за целия програмен период, 
така че всяко превишаване на 
разходите над дела на ЕС в размер на 
6,6 милиарда евро за етапа на 
изграждане на ITER, който се 
планира да приключи през 2020 г., 
следва да бъде финансирано извън 
таваните на МФР („финансово 
обособяване“).

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед извличането на взаимна 
полза е важно европейските научни 
изследвания да имат международно и 
световно измерение. Рамковата 
програма (2012—2013 г.) следва да е 
отворена за участието както на държави, 
които са сключили необходимите 
споразумения за тази цел, така и на 

(18) С оглед извличането на взаимна 
полза е важно европейските научни 
изследвания да имат международно и 
световно измерение. Следователно от 
една страна Рамковата програма 
(2012—2013 г.) следва да е отворена за 
участието както на държави, които са 
сключили необходимите споразумения 
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организации от трети държави и на 
международни организации за научно 
сътрудничество — на равнище проекти 
и със съблюдаване на взаимната полза.

за тази цел, така и на организации от 
трети държави и на международни 
организации за научно сътрудничество 
— на равнище проекти и със 
съблюдаване на взаимната полза. От 
друга страна, това означава също, че 
особено по отношение на проекта 
ITER международните партньори 
трябва да спазват напълно своите 
финансови задължения.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималната сума за изпълнението на 
Рамковата програма (2012—2013 г.) е 
2 560 270 000 EUR. Тази сума е 
разпределена, както следва (в EUR):

Максималната сума за изпълнението на 
Рамковата програма (2012—2013 г.) е 
2 100 270 000 EUR. Тази сума е 
разпределена, както следва (в EUR):

Изменение 7

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изследвания на енергията от 
термоядрен синтез 2 208 809 000;

– изследвания на енергията от 
термоядрен синтез 1 748 809 000; тези 
суми включват необходимите 
средства за продължаването на 
програма JET в Culham;

Изменение 8

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 118 245 000;

– термоядрен разпад, и най-вече ядрена 
безопасност, подобряване на 
управлението на радиоактивните 
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отпадъци и радиационна защита 
118 245 000;
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