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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών

- πιστεύει ότι το ερευνητικό έργο ITER είναι πολύτιμο ως μία από τις δυνατές μελλοντικές 
πηγές ενέργειας για την Ευρώπη και ότι δεν πρέπει να διακοπεί η χρηματοδότησή του·

- θεωρεί ότι το ITER είναι ένα έργο με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και ότι η 
ευρωπαϊκή συνιστώσα του πρέπει να συνεχίσει να έχει κοινοτική βάση, με σημαντικές
δευτερογενείς προοπτικές από απόψεως έρευνας και καινοτομίας·
- επισημαίνει ότι το έργο βρίσκεται σε εφαρμογή· χαιρετίζει τις σημαντικές μεταβολές στις
δομές διακυβέρνησης, ελέγχου και διακρίβωσης του ITER και της F4E κατά το τελευταίο 
12μηνο· αναμένει να υλοποιηθούν εγκαίρως οι δεσμεύσεις της διαχείρισης του ITER και της
F4E έναντι του Κοινοβουλίου· αναμένει συνεχή αναθεώρηση όλων των διαδικασιών ούτως 
ώστε να δημιουργηθεί σταθερό περιβάλλον λήψης αποφάσεων μιας αποτελεσματικής από 
πλευράς κόστους διαχείρισης·
- συνιστά, με βάση το συνολικό βασικό κόστος των 6,6 δις ευρώ για τη φάση κατασκευής του
ITER, να διαχωριστεί η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του 
ITER χωρίς να διακυβεύονται άλλες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο 
δράσεων έρευνας·
- συνιστά να αποδεσμευτεί η χρηματοδότηση μόλις ικανοποιηθούν τα κάτωθι κριτήρια:

 τακτική πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και ισχυρές εγγυήσεις διαφάνειας,

 σαφής χάρτης πορείας για το έργο, που θα περιλαμβάνει στόχους και ορόσημα, όπως 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις και εκ των υστέρων ελέγχους συμμόρφωσης,

 τακτικές εκθέσεις επί των οικονομικών αναγκών του έργου, ιδίως ενόψει των 
τροποποιήσεων του σχεδιασμού, των αυξήσεων του κόστους πρώτων υλών, των 
αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα της ITER λόγω του σεισμού στην Ιαπωνία και των 
επιπτώσεών του σε ορισμένες ιαπωνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το έργο 
ITER και των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι άλλοι εταίροι του ITER,

 ευθυγράμμιση του δημοσιονομικού κανονισμού της F4E με τη θέση που εξέφρασε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περί απαλλαγής έκθεση και με τις συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκφράστηκαν στη γνωμοδότησή του αριθ. 4/2008,

 πλήρης διαφάνεια και πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έγγραφα
εσωτερικών ελέγχων·

- εκφράζει εκ νέου τις ανησυχίες του για τις αδιαφανείς διαδικασίες που χρησιμοποιούνται
κατά το νέο υπολογισμό του κόστους του έργου ITER στον οποίο συμμετείχαν η Επιτροπή, 
το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, που εκπροσωπούνται όλοι στο Συμβούλιο του ITER, χωρίς
όμως διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου η συμμετοχή, ως σκέλους της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, είναι απαραίτητη σε κάθε διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER·

- παροτρύνει την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να
δρομολογήσουν διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, ενισχύοντας τις διατάξεις 
της συνθήκης για την πληροφόρηση και τα δικαιώματα συννομοθεσίας του Κοινοβουλίου και 



PE469.793v02-00 4/10 AD\878013EL.doc

EL

επί θεμάτων έρευνας της Ευρατόμ ώστε να διευκολυνθούν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές 
διαδικασίες του προϋπολογισμού·

- υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή παρουσίασε στις 20 Απριλίου 2011 πρόταση βάσει των σημείων 
21 έως 23 της ισχύουσας Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση των 
διαπραγματεύσεων·  επιβεβαιώνει ότι μια συμφωνία για τη χρηματοδότηση του ITER μέσω 
πρόσθετων μεταφορών στον τομέα 1α του ΠΔΠ θα επέτρεπε την ταχεία έγκριση του 
προγράμματος ερευνών Ευρατόμ το 2011· 
- πιστεύει ακράδαντα ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση του ITER δεν μπορεί να επιτευχθεί με
επαναδιάθεση εντός του τομέα 1α περικόπτοντας τη χρηματοδότηση του ΠΠ7 κατά 100 εκατ. 
ευρώ το 2012 και κατά 360 εκατ. ευρώ το 2013, δεδομένου ότι αυτό θα περιόριζε σημαντικά 
τις συνεισφορές του ΠΠ7 για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και την υλοποίηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής 2020·

- δηλώνει κατηγορηματικά τη βούλησή του να προστατεύσει τη χρηματοδότηση του ΠΠ7· 
δεν βλέπει άλλη λύση γι' αυτό από το να περικοπεί προσωρινά η χρηματοδότηση του  ITER 
κατά 460 εκατ. ευρώ το 2012 και το 2013 έτσι ώστε να καταστεί σαφής η θέση του 
Κοινοβουλίου και, έτσι, να προωθηθούν διοργανικές διαπραγματεύσεις ώστε να επιτευχθεί 
αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία για την πλήρη χρηματοδότηση του ITER το 2012 και το 2013 
το ταχύτερο δυνατό·

- δηλώνει την ετοιμότητά του να διαπραγματευθεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο επί 
συμπληρωματικής τροποποίησης του ΠΔΠ για τα έτη 2012 και 2013 αυξάνοντας το ανώτατο 
όριο του τομέα 1 α το 2012 και 2013 για τη χρηματοδότηση του ITER βάσει της πρότασης 
της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2011 που βασίζεται στα σημεία 21 έως 23 της ισχύουσας 
ΔΣ·
-  τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων των ατόμων που 
μετέχουν στις δομές διαχείρισης του ITER και της F4E με εργολάβους του έργου·
- εκφράζει τη διαφωνία του προς τη θέση της Επιτροπής για την παραίτηση από την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και σε περίπτωση που η συνολική ετήσια χρηματοδότηση του 
προγράμματος προτείνεται να διπλασιαστεί σε σύγκριση με το πρόγραμμα 2007-2011, 
γεγονός που πρέπει να θεωρηθεί ως ουσιώδης μεταβολή·
- τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας και της 
ακτινοπροστασίας, γεγονός που απαιτεί επανακαταλογισμό των πιστώσεων για την πυρηνική 
ασφάλεια και την ακτινοπροστασία, με παράλληλο σεβασμό του συνολικού ορίου για το 
πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή·
- επιβεβαιώνει ότι είναι επίσης σημαντική η εκ μέρους των διεθνών εταίρων του έργου ITER 
πλήρης συνεισφορά σε χρήμα και σε είδος στο πρόγραμμα ITER, αναλόγως των 
υποχρεώσεών τους δυνάμει της διεθνούς συμφωνίας ITER·

- τονίζει ότι κάθε απόφαση της νομοθετικής αρχής υπέρ του Προγράμματος Πλαισίου
Ευρατόμ λαμβάνεται με την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α.  θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που 
υποδεικνύεται στη νομοθετική πρόταση 
δεν συνάδει με το ανώτατο όριο του 
τομέα 1α του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13· 
σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής 
της 20.04.2011 (COM (2011)0226) να 
αναθεωρήσει το τρέχον πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στη βάση 
των σημείων 21 έως 23 της Διοργανικής 
Συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006 όσον 
αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
(ΔΣ) με σκοπό να λάβει υπόψη την 
πρόσθετη μη προβλεπόμενη 
χρηματοδότηση για το ITER για τα έτη 
2012-2013· είναι πρόθυμο να προσέλθει 
σε διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, στη βάση όλων των μέσων που 
προβλέπονται στη ΔΣ, με σκοπό να 
επιτευχθεί ταχεία συμφωνία για τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
έρευνας της Ευρατόμ μέχρι το τέλος του 
2011· υπενθυμίζει την αντίθεσή του σε 
οιαδήποτε μορφή αναδιάταξης πόρων 
από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
Έρευνας όπως προτείνεται στην 
προαναφερθείσα πρόταση της 
Επιτροπής·
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη θα δρομολογήσουν διαδικασία 
τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, 
ενισχύοντας τις διατάξεις της για την 
πληροφόρηση και τα δικαιώματα συν-
νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επί ζητημάτων που 
αφορούν τις έρευνες Ευρατόμ 
προκειμένου να διευκολυνθούν, μεταξύ 
άλλων, μελλοντικές διαδικασίες του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την 
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση·

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την 
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΙΙΑ), για 
τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση. Στις 20 
Απριλίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε την 
πρόταση (COM (2011)0206) για την 
αναθεώρηση του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13 στη 
βάση των σημείων 21 έως 23 της IIA, με 
σκοπό να λάβει υπόψη τις πρόσθετες 
απρόβλεπτες ανάγκες χρηματοδότησης 
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για το ITER όσον αφορά τα έτη 2012-
2013 αυξάνοντας το ανώτατο όριο της 
κατηγορίας 1a. Η εν λόγω πρόταση θα 
χρησιμεύσει ως βάση για μια συμφωνία 
μεταξύ των δύο σκελών της αρχής του 
προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να 
συναφθεί με χρήση όλων των μέσων που 
προβλέπονται στη ΔΣ και χωρίς 
επαναδιαθέσεις πιστώσεων από το 
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας 
προς το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ευρατόμ·

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020, οι 
χρηματοοικονομικοί πόροι που 
διατίθενται στο πρόγραμμα ITER θα 
πρέπει να καθορισθούν για όλη την 
περίοδο προγραμματισμού έτσι ώστε 
οιαδήποτε υπέρβαση των δαπανών πλην 
από το τμήμα που αναλογεί στην ΕΕ, 
ύψους 6.6 δισ. ευρώ, για την περίοδο 
κατασκευής του ITER που, επί του 
παρόντος, προβλέπεται να περατωθεί το 
2020, να χρηματοδοτηθεί πέραν από τα 
ανώτατα όρια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου ("σαφής 
οριοθέτηση των κεφαλαίων")·

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση 
των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την 
αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει να 

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση 
των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την 
αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει 



PE469.793v02-00 8/10 AD\878013EL.doc

EL

είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που 
έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο 
συμφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι 
ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση 
αμοιβαίου οφέλους, στη συμμετοχή 
φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών 
οργανισμών επιστημονικής συνεργασίας.

κατά συνέπεια αφενός να είναι ανοιχτό 
στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει 
τις απαραίτητες προς τούτο συμφωνίες, 
ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε 
επίπεδο έργων και σε βάση αμοιβαίου 
οφέλους, στη συμμετοχή φορέων από 
τρίτες χώρες και διεθνών οργανισμών 
επιστημονικής συνεργασίας. Αφετέρου, 
αυτό σημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον 
αφορά το έργο ITER, οι διεθνείς εταίροι 
πρέπει να σέβονται απολύτως τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 
προγράμματος (2012-2013) είναι 
2.560.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 
προγράμματος (2012-2013) είναι 
2.100.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 
2.208.809.000·

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 
1.748.809.000· το ποσό αυτό 
περιλαμβάνει τους πόρους που 
απαιτούνται για τη συνέχιση του 
προγράμματος JET στο Culham·

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία – πυρηνική σχάση, ειδικότερα θέματα 
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118.245.000· ασφάλειας, βελτίωση της διαχείρισης των 
πυρηνικών αποβλήτων και 
ακτινοπροστασία 118.245.000·
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