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LÜHISELGITUS

Eelarvekomisjoni raportöör
– on seisukohal, et ITERi uurimisprojekt on oluline Euroopa ühe võimaliku tulevase 
energiaallikana ning selle rahastamist tuleks jätkata;
– on seisukohal, et ITER on projekt, millel on selge Euroopa lisandväärtus, ning et selle 
Euroopa komponent peaks jääma ka edaspidi ühendusekeskseks, koos oluliste 
kõrvalmõjudega teadusuuringutele ja innovatsioonile;

– märgib, et projekt on praeguseks teostamisel; tervitab olulisi muudatusi ITERi ja F4E 
haldamises, kontrollis ja auditeerimisstruktuurides viimase 12 kuu jooksul; ootab ITERi ja 
F4E poolt Euroopa Parlamendi ees võetud juhtimisalaste kohustuste ajakohast rakendamist; 
nõuab kõigi menetluste jätkuvat läbivaatamist, et luua kulutõhusa juhtimise jaoks stabiilne 
otsustamiskeskkond; 
– soovitab, et ITERi ehitusjärgu aluseks oleva 6,6 miljardi euro suuruse kogumaksumuse 
põhjal tuleks ettenähtud raha eraldada sihtotstarbeliselt, et tagada ITERi rahastamine, 
seadmata sealjuures ohtu muid ELi prioriteete, näiteks teadusuuringute raamprogrammi;

– soovitab raha eraldada pärast järgmiste kriteeriumide täitmist: 

 perioodiline teave Euroopa Parlamendile ja tugevad läbipaistvuse tagatised,

 selge projekti kava, sealhulgas eesmärgid ning vahe-eesmärgid, eelnev hindamine ja 
järgnev täitmise kontroll,

 perioodilised aruanded projekti rahaliste vajaduste kohta, pidades eelkõige silmas 
muudatusi ülesehituses, toormaterjali maksumuse suurenemist, muudatusi ITERi 
tähtaegades Jaapani maavärina ja selle tagajärgede tõttu teatud ITERi projektiga 
seotud Jaapani paigaldistele ning muude ITERi osapoolte probleeme, 

 F4E finantsmääruse kooskõla Euroopa Parlamendi seisukohaga, mis on esitatud 
eelarve täitmise heakskiidu andmise otsuses, ning kontrollikoja soovitustega, mis on 
esitatud kontrollikoja arvamuses nr 4/2008,

 täielik läbipaistvus ja Euroopa Parlamendile võimaldatav juurdepääs siseauditi 
dokumentidele;

– kordab oma muret seoses läbipaistmatute menetlustega, mida kasutati ITERi projekti 
maksumuse ümberarvutamisel ning mis hõlmas komisjoni, nõukogu ja liikmesriike, kes on 
kõik ITERi nõukogus esindatud, samal ajal kui ei konsulteeritud Euroopa Parlamendiga, kelle 
osalemine ühe eelarvepädeva institutsioonina on vajalik kõikides ITERi rahastamist 
käsitlevates otsustamisprotsessis;
– nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja liikmesriigid alustaksid 
Euratomi lepingu muutmise menetlust, et tugevdada lepingu neid sätteid, mis käsitlevad 
teavet ja Euroopa Parlamendi kaasseadusandja õigusi ka Euratomi teadusuuringute 
küsimuses, et hõlbustada muu hulgas edaspidiseid eelarvemenetlusi;
– tuletab meelde, et komisjon esitas 20. aprillil 2011 praegu kehtiva eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktide 21 kuni 23 põhjal ettepaneku, mis 
on läbirääkimiste aluseks; kinnitab, et kokkulepe ITERi rahaliste vahendite eraldamiseks 



PE469.793v02-00 4/9 AD\878013ET.doc

ET

täiendavate ülekannete tegemisega mitmeaastase finantsraamistiku rubriiki 1 a võimaldab 
Euratomi teadusprogrammi 2011. aastal kiiresti vastu võtta;

– on kindlalt seisukohal, et ITERi lisarahastamist ei saa kavandada rubriigi 1 a raames 
ümberpaigutusi tehes, kärpides 7. raamprogrammi vahendeid 2012. aastal 100 miljoni euro 
võrra ning 2013. aastal 360 miljoni euro võrra, kuna see vähendaks oluliselt 7. 
raamprogrammi panust põhieesmärkide saavutamisel ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatuste rakendamisel;
– püüab tuua esile oma otsustavuse kaitsta 7. raamprogrammi vahendeid; ei näe selleks muud 
lahendust kui kärpida ajutiselt ITERi rahastamist 2012. ja 2013. aastal 460 miljoni euro võrra, 
eesmärgiga seada selgelt paika Euroopa Parlamendi seisukoht ja seega edendada 
institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, et jõuda nii pea kui võimalik kõiki osapooli rahuldavale 
kokkuleppele ITERi täismahus rahastamise osas aastatel 2012 ja 2013;

– märgib oma valmisolekut rääkida komisjoni ja nõukoguga läbi 2012. ja 2013. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku muutmises, suurendades ITERi rahastamise eesmärgil rubriigi 
1a ülemmäära aastatel 2012 ja 2013 komisjoni 20. aprilli 2011. aasta ettepaneku alusel, mis 
põhineb institutsioonidevahelise kokkuleppe punktidel 21 kuni 23;

– rõhutab, kui oluline on vältida ITERi ja F4E juhtimisstruktuuridega seotud isikute huvide 
konflikte projekti lepinguliste osapooltega;

– väljendab mittenõustumist komisjoni seisukohaga jätta ära mõju hindamine ka olukorras, 
kus on tehtud ettepanek programmi kogu aastase rahastamise kahekordistamiseks võrreldes 
2007–2011 programmiga, mida tuleb pidada oluliseks muutuseks;
– rõhutab tuumaohutuse ja radioaktiivsuse eest kaitsmise aspektide tugevdamise vajadust, 
nõudes seetõttu eraldiste ümberpaigutamist tuumaohutusele ja radioaktiivsuse eest 
kaitsmisele, järgides samal ajal komisjoni pakutud programmi üldist ülemmäära;

– kinnitab ka ITERi projekti rahvusvaheliste partnerite täieliku rahalise ja muulaadse panuse 
tähtsust ITERi projekti seoses nende kohustustega vastavalt ITERi rahvusvahelisele 
lepingule;
– toonitab, et seadusandlike institutsioonide mis tahes otsus Euratomi raamprogrammi poolt 
võetakse vastu, ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide otsuseid seoses iga-aastase 
eelarvemenetlusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et õigusakti 
ettepanekus toodud esmane 
võrdlussumma ei vasta kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistiku (2007–
2013) rubriigi 1 a ülemmäärale; võtab 
teadmiseks komisjoni 20. aprilli 2011. 
aasta ettepaneku (KOM(2011)0226) 
kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamise kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktide 21–23 
alusel, et lisada sinna ITERi täiendavad 
ettenägematud vahendid aastateks 2012–
2013; on valmis alustama läbirääkimisi 
teise eelarvepädeva institutsiooniga kõigi 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
selleks ette nähtud vahendite alusel, et 
saavutada kiiresti kokkulepe Euratomi 
teadusuuringute programmi rahastamise 
kohta 2011. aasta lõpuks; tuletab meelde 
oma vastuseisu kõigile 
ümberpaigutamistele teadusuuringute 
seitsmendast raamprogrammist, nagu on 
kavandatud eespool nimetatud komisjoni 
ettepanekus;

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon, Euroopa Ülemkogu, 
nõukogu ja liikmesriigid peavad alustama 
Euratomi lepingu muutmise menetlust, et 
tugevdada lepingu neid sätteid, mis 
käsitlevad teavet ja Euroopa Parlamendi 
kaasseadusandja õigusi ka Euratomi 
teadusuuringute küsimuses, et hõlbustada 
muu hulgas edaspidiseid 
eelarvemenetlusi.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva otsusega tuleks kogu 
raamprogrammi (2012–2013) kehtivuse 
ajaks ette näha rahastamispakett, mis 
kujutab endast eelarvepädevate 
institutsioonide peamist juhist 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 37 tähenduses.

(16) Käesoleva otsusega tuleks kogu 
raamprogrammi (2012–2013) kehtivuse 
ajaks ette näha rahastamispakett, mis 
kujutab endast eelarvepädevate 
institutsioonide peamist juhist 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva (IIA) Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 37 tähenduses.
Komisjon esitas 20. aprillil 2011 
ettepaneku (KOM(2011)0206) kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistiku (2007–
2013) läbivaatamiseks 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktide 21–23 alusel, et lisada sinna 
ITERi täiendavad ettenägematud 
vahendid aastateks 2012–2013, 
suurendades rubriigi 1 a ülemmäära. 
Nimetatud ettepanek peaks olema aluseks 
mõlema eelarvepädeva institutsiooni 
vahelisele kokkuleppele, mis tuleks 
sõlmida kõigi institutsioonidevahelises 
kokkuleppes selleks ette nähtud vahendite 
alusel, ilma ümberpaigutusteta 7. 
teadusuuringute raamprogrammist 
Euratomi raamprogrammi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) 2014–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus ITERi projektile 
eraldatud rahaliste vahendite summa 
tuleks fikseerida kogu 
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programmiperioodiks, et kulud, mis 
ületavad ELi 6,6 miljardi euro suurust 
panust ITERi 2020. aastal eeldatavalt 
lõppevasse ehitusperioodi, kaetaks 
väljapool mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärasid (sihtotstarbeline 
kasutamine).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Euroopa teadusuuringute 
rahvusvaheline ja ülemaailmne mõõde on 
tähtis vastastikuse kasu saamise 
seisukohast. Raamprogramm (2012–2013) 
peaks olema osalemiseks avatud riikidele, 
kes on sõlminud sellekohased lepingud, 
ning see peaks projekti tasandil ja 
vastastikuse kasu alusel olema osalemiseks 
avatud ka kolmandate riikide 
õigussubjektidele ja rahvusvahelistele 
teaduskoostöö organisatsioonidele.

(18) Euroopa teadusuuringute 
rahvusvaheline ja ülemaailmne mõõde on 
tähtis vastastikuse kasu saamise 
seisukohast. Raamprogramm (2012–2013) 
peaks seega ühelt poolt olema osalemiseks 
avatud riikidele, kes on sõlminud 
sellekohased lepingud, ning see peaks 
projekti tasandil ja vastastikuse kasu alusel 
olema osalemiseks avatud ka kolmandate 
riikide õigussubjektidele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele. Teisalt tähendab see 
ühtlasi, et eriti ITERi projekti osas peavad 
rahvusvahelised partnerid oma rahalisi 
kohustusi täies ulatuses täitma.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi (2012–2013) 
rakendamise maksimaalne kogusumma on
2 560 270 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotub järgmiselt (miljonites eurodes):

Raamprogrammi (2012–2013) 
rakendamise maksimaalne kogusumma on
2 100 270 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotub järgmiselt (miljonites eurodes):

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumasünteesiuuringud 2 208 809 000; – tuumasünteesiuuringud 1.748.809.000;
see summa sisaldab Culhamis JET 
programmi jätkamiseks vajalikke rahalisi 
vahendeid;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumalõhustumine ja kiirguskaitse 118 
245 000;

– tuumalõhustumine, eelkõige ohutus, 
tuumajäätmete käitlemise parandamine ja 
kiirguskaitse 118 245 000;
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