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LYHYET PERUSTELUT

Budjettivaliokunnan esittelijä

– katsoo, että ITER-tutkimushanke on hyödyllinen, koska fuusioenergia voi olla yksi 
Euroopan tulevista energialähteistä, ja että sen rahoitusta ei pitäisi lopettaa;

– katsoo, että ITER-hankkeella on selvää eurooppalaista lisäarvoa ja että sen eurooppalainen 
rakenneosa olisi säilytettävä unionissa, koska sillä voi olla merkittäviä myönteisiä 
vaikutuksia tutkimukseen ja innovointiin;

– panee merkille, että hanke on nyt käynnissä; panee tyytyväisenä merkille huomattavat 
muutokset ITERin ja Fusion for Energy (F4E) -yhteisyrityksen hallinnossa, valvonnassa ja 
tarkastamisessa viimeksi kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana; odottaa, että ITERin 
ja F4E:n hallintorakenteiden parlamentille antamat sitoumukset pannaan aikanaan 
täytäntöön; olettaa, että kaikkia prosesseja tarkistetaan jatkuvasti, jotta voidaan luoda 
kustannustehokkaaseen hallinnointiin perustuva vakaa päätöksentekoympäristö;

– ottaa huomioon, että ITERin rakennusvaihe maksaa yhteensä 6,6 miljardia euroa, ja 
suosittaa näin ollen, että rahoitus korvamerkitään, jotta ITERin rahoitus taattaisiin 
vaarantamatta muita EU:n prioriteetteja, kuten tutkimuksen puiteohjelma;

– suosittaa, että rahoitus vapautetaan, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 parlamentille tiedotetaan hankkeesta säännöllisesti ja hankkeen avoimuudesta 
annetaan vahvat takeet,

 laaditaan selkeä hankesuunnitelma, mukaan lukien tavoitteet ja virstanpylväät, muun 
muassa etukäteisarviointi ja jälkikäteen tehtävä vaatimustenmukaisuuden varmistus,

 raportoidaan säännöllisesti hankkeen rahoitustarpeista ottaen huomioon etenkin 
suunnittelun muutokset, raaka-ainekustannusten nousun, ITERin määräaikamuutokset 
Japanin maanjäristyksen ja sen tietyille Japanissa oleville, ITER-hankkeeseen 
liittyville laitteistoille aiheuttamien seurausten vuoksi sekä muiden ITER-osapuolten 
kohtaamat vaikeudet, 

 F4E:n taloushallintoa koskevia sääntöjä mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan, 
jonka se ilmaisi vastuuvapautta koskevassa mietinnössä, ja 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin, jotka se ilmaisi lausunnossaan N:o 4/2008,

 varmistetaan täysi avoimuus ja Euroopan parlamentin mahdollisuus tarkastella sisäistä 
tarkastusta koskevia asiakirjoja;

– toistaa huolensa niistä epäselvistä menetelmistä, joita käytettiin ITER-hankkeen 
kustannusten uudelleenlaskennassa, jossa olivat mukana komissio, neuvosto ja kaikki 
ITER-neuvostossa edustettuina olevat jäsenvaltiot mutta jossa parlamenttia ei kuultu 
lainkaan, vaikka sen osallistuminen toisena budjettivallan käyttäjänä on tarpeen ITERin 
rahoitusta koskevassa päätöksenteossa;

– kehottaa komissiota, Eurooppa-neuvostoa, neuvostoa ja jäsenvaltioita aloittamaan 
menettelyn Euratom-sopimuksen muuttamiseksi siten, että vahvistetaan määräyksiä, jotka 
koskevat parlamentin tiedonsaanti- ja yhteispäätösoikeuksia myös Euratomin 
tutkimusaloilla, jotta helpotetaan muun muassa tulevia talousarviomenettelyjä;
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– muistuttaa, että neuvottelut perustuvat ehdotukseen, jonka komissio teki 20. huhtikuuta 
2011 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 
17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 21–23 kohdan perusteella;  pitää tärkeänä, että sopimus ITERin 
rahoittamisesta lisäsiirroilla monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 a 
mahdollistaisi Euratomin tutkimusohjelman nopean hyväksymisen vuonna 2011;

– on voimakkaasti sitä mieltä, että ITERin lisärahoitusta ei voida järjestää kohdentamalla 
otsakkeen 1 a määrärahoja uudelleen siten, että seitsemännen puiteohjelman rahoitusta 
leikataan 100 miljoonalla eurolla vuonna 2012 ja 360 miljoonalla eurolla vuonna 2013, 
koska näin seitsemäs puiteohjelma ei kykenisi antamaan odotettua panosta Eurooppa 2020 
-strategian yleistavoitteiden saavuttamiseen ja lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseen;

– pyrkii tuomaan avoimesti esiin määrätietoisen pyrkimyksen suojata seitsemännen 
puiteohjelman rahoitusta; ei näe tähän muuta ratkaisua kuin sen, että ITER-rahoitusta 
leikataan väliaikaisesti 460 miljoonalla eurolla vuosina 2012 ja 2013, jotta parlamentti 
saisi kantansa selkeästi esiin ja jotta pystyttäisiin edistämään toimielinten välisiä 
neuvotteluja, joissa tavoitteena on päästä mahdollisimman pian molemminpuolisesti 
hyväksyttävissä olevaan sopimukseen ITERin täysimääräisestä rahoituksesta vuosina 
2012 ja 2013;

– ilmaisee halukkuutensa neuvotella komission ja neuvoston kanssa vuosien 2012 ja 2013 
rahoituskehyksen lisämuutoksesta, jolla otsakkeen 1 a enimmäismäärää lisätään näinä 
vuosina ITERin rahoittamiseksi komission 20. huhtikuuta 2011 tekemän, toimielinten 
välisen sopimuksen 21–23 kohtaan perustuvan ehdotuksen pohjalta;

– korostaa, että on erityisen tärkeää välttää esteellisyysongelmat ITERin ja F4E:n 
hallintorakenteissa mukana olevien henkilöiden ja hankkeen urakoitsijoiden välillä;

– on eri mieltä kuin komissio siitä, että vaikutustenarviointia ei tehdä tilanteessa, jossa 
ohjelman vuosittaisen kokonaisrahoituksen ehdotetaan kaksinkertaistuvan vuosien 2007–
2011 ohjelmaan verrattuna, sillä tätä on pidettävä merkittävänä muutoksena;

– korostaa, että on tarpeen vahvistaa ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun liittyviä 
näkökohtia, mikä edellyttäisi määrärahojen ohjaamista näille aihealueille samalla kun 
kunnioitetaan komission ohjelmalle ehdottamaa yleistä enimmäismäärää;

– pitää tärkeänä myös, että ITER-hankkeen kansainväliset kumppanit osallistuvat sen 
rahoitukseen täysimääräisesti ja samalla mitalla noudattaen täten kansainvälisessä ITER-
sopimuksessa esitettyjä velvoitteitaan;

– korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjän päätökset Euratomin puiteohjelmasta eivät saa 
vaikuttaa budjettivallan käyttäjän päätöksiin vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa 
vahvistettu ensisijainen rahoitusohje ei 
ole yhteensopiva nykyisen vuosia 2007–
2013 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1 a 
enimmäismäärän kanssa; panee merkille 
komission 20. huhtikuuta 2011 tekemän 
ehdotuksen (KOM(2011)0226) 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamiseksi talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 21–23 kohdan 
mukaisesti, jotta voidaan hoitaa ITERin 
ennakoimaton lisärahoitus vuosina 2012–
2013; on valmis aloittamaan neuvottelut 
toisen budjettivallan käyttäjän kanssa 
toimielinten sopimuksen tarjoamien 
keinojen pohjalta, jotta päästäisiin 
nopeasti sopimukseen Euratomin 
tutkimusohjelman rahoittamisesta vuoden 
2011 loppuun mennessä; palauttaa 
mieliin vastustavansa tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman varojen 
minkäänlaista uudelleen kohdentamista, 
jota komissio esitti edellä mainitussa 
ehdotuksessaan;

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission, Eurooppa-neuvoston, 
neuvoston ja jäsenvaltioiden olisi 
aloitettava menettely Euratom-
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sopimuksen muuttamiseksi siten, että 
vahvistetaan määräyksiä, jotka koskevat 
parlamentin tiedonsaanti- ja 
yhteispäätösoikeuksia myös Euratomin 
tutkimusaloilla, jotta helpotetaan muun 
muassa tulevia talousarviomenettelyjä;

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä päätöksessä olisi vahvistettava 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston 
ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(16) Tässä päätöksessä olisi vahvistettava 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston 
ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.
Komissio esitti 20. huhtikuuta 2011 
ehdotuksen (KOM(2011)0226) 
monivuotisen rahoituskehyksen 2007–
2013 tarkistamiseksi toimielinten 
sopimuksen 21–23 kohdan mukaisesti, 
jotta voidaan hoitaa ITERin 
ennakoimaton lisärahoitus vuosina 2012–
2013 otsakkeen 1 a enimmäismäärää 
korottamalla. Tämän ehdotuksen olisi 
oltava lähtökohta budjettivallan käyttäjien 
sopimukselle, jonka olisi perustuttava 
toimielinten sopimuksen tarjoamiin 
keinoihin kohdentamatta tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman rahoitusta 
uudelleen Euratomin puiteohjelmaan;

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) Vuosien 2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ITER-hankkeeseen 
osoitetuista määrärahoista olisi sovittava 
koko ohjelmakaudeksi, jotta mahdolliset 
EU:n 6,6 miljardin euron osuuden 
ylittävät kustannukset ITERin 
rakennusvaiheessa, joka päättynee 
vuonna 2020, rahoitettaisiin monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
ulkopuolella ("ring fencing").

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Eurooppalaisen tutkimustyön 
kansainvälisellä ja maailmanlaajuisella 
ulottuvuudella on suuri merkitys kaikkia 
osapuolia hyödyttävänä toimintana.
Puiteohjelman (2012–2013) olisi oltava 
avoin kaikille maille, jotka ovat tehneet 
asiaa koskevat sopimukset, ja 
hankekohtaisesti sen olisi oltava avoin 
myös kolmansien maiden yksiköille ja 
kansainvälisille tieteellisen yhteistyön 
järjestöille, jos niiden osallistuminen on 
yhteisen edun mukaista.

(18) Eurooppalaisen tutkimustyön 
kansainvälisellä ja maailmanlaajuisella 
ulottuvuudella on suuri merkitys kaikkia 
osapuolia hyödyttävänä toimintana.
Puiteohjelman (2012–2013) olisi siksi 
oltava avoin kaikille maille, jotka ovat 
tehneet asiaa koskevat sopimukset, ja 
hankekohtaisesti sen olisi oltava avoin 
myös kolmansien maiden yksiköille ja 
kansainvälisille tieteellisen yhteistyön 
järjestöille, jos niiden osallistuminen on 
yhteisen edun mukaista. Toisaalta etenkin 
ITER-hankkeessa tämä merkitsee sitä, 
että kansainvälisten kumppaneiden on 
noudatettava rahoitusvelvollisuuksiaan 
täysimääräisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Puiteohjelmaa (2012–2013) varten 
osoitettavan rahoituksen enimmäismäärä 

Puiteohjelmaa (2012–2013) varten 
osoitettavan rahoituksen enimmäismäärä 
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on 2 560 270 000 euroa. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

on 2 100 270 000 euroa. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000; – fuusioenergiatutkimus 1 748 809 000; 
tähän sisältyy tarvittavat varat JET-
ohjelman jatkamiselle Culhamissa;

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000; – ydinfissio, etenkin ydinturvallisuus, 
ydinjätehuollon parantaminen ja 
säteilysuojelu 118 245 000;
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