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RÖVID INDOKOLÁS

A Költségvetési Bizottság előadója

– úgy véli, hogy az ITER kutatási projekt az egyik lehetséges jövőbeli energiaforrás lehet 
Európa számára, és finanszírozását nem szabad megszakítani;

– úgy véli, hogy az ITER projekt nyilvánvaló európai hozzáadott értéket nyújt, európai 
komponensének továbbra is közösségi alapokon kell nyugodnia, fontos tovagyűrűző 
hatásokkal a kutatás és innováció tekintetében;
– megjegyzi, hogy a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van; üdvözli az ITER és az 
F4E irányításában, ellenőrzésében és ellenőrzési struktúráiban az utóbbi 12 hónapban történt 
jelentős változásokat; elvárja, hogy az ITER és az F4E vezetésének Parlament iránti 
kötelezettségeit a megfelelő időben végrehajtsák; elvárja valamennyi folyamat rendszeres 
ellenőrzését, hogy a költséghatékony irányítás számára stabil döntéshozói környezetet 
hozzanak létre; 
– javasolja, hogy az ITER alapkoncepció építési szakaszának 6,6 milliárd eurós összköltsége 
alapján a forrásokat külön keretben el kell különíteni annak érdekében, hogy az ITER-re szánt 
forrásokat más uniós prioritások – például a kutatási keretprogram – veszélyeztetése nélkül 
lehessen biztosítani;
– javasolja, hogy a forrásokat a következő kritériumok teljesülése után kell felszabadítani: 

 rendszeresen tájékoztatni kell a Parlamentet, és garantálni kell az átláthatóságot,

 egyértelmű menetrendet kell készíteni a projekthez, többek között célkitűzésekkel, 
közbenső célokkal, valamint előzetes értékeléssel és utólagos megfelelőségi 
ellenőrzésekkel,

 rendszeresen jelentéseket kell készíteni a projekt pénzügyi szükségleteiről, különös 
tekintettel a tervezési módosításokra, a nyersanyagköltségek emelkedésére, a Japánban 
bekövetkezett földrengés és a földrengés által az ITER projekthez kapcsolódó egyes 
japán létesítményekre gyakorolt hatások miatt az ITER menetrendjében jelentkező 
változásokra, valamint a többi ITER-tag által tapasztalt nehézségekre, 

 az F4E-re vonatkozó költségvetési rendeletet össze kell hangolni a Parlament 
mentesítési jelentésében kifejtett álláspontjával és a Számvevőszék 4/2008. számú 
véleményében foglalt ajánlásaival,

 teljes átláthatóság és európai parlamenti hozzáférés szükséges a belső ellenőrzési 
dokumentációhoz;

– ismételten aggodalmainak ad hangot az ITER-projekt költségeinek újraszámolásánál 
alkalmazott átláthatatlan eljárások miatt, melyekben érintett a Bizottság, a Tanács és a 
tagállamok, melyek valamennyien képviselve vannak az ITER-tanácsban, ugyanakkor nem 
konzultáltak az Európai Parlamenttel, amelynek részvétele szükséges bármely, az ITER 
finanszírozását érintő döntéshozatali eljárásnál, mivel a költségvetési hatóság egyik ága;

– sürgeti a Bizottságot, az Európai Tanácsot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy indítsanak el 
egy folyamatot az Euratom-Szerződés módosítására, megerősítve a szerződésnek a Parlament 
információs és társjogalkotási jogaira, valamint az Euratom kutatási kérdéseire vonatkozó 
rendelkezéseit, többek között a jövőbeni költségvetési eljárások megkönnyítése érdekében;
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– emlékeztet rá, hogy a Bizottság 2011. április 20-án az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 21–23. pontjai 
alapján javaslatot terjesztett elő, amely a tárgyalások alapjául szolgál majd; kijelenti, hogy 
egy olyan megállapodás, amelynek értelmében az ITER-t a többéves pénzügyi keret 1a. 
alfejezetéhez történő további átcsoportosítások révén finanszíroznák, lehetővé tenné az 
Euratom kutatási program 2011-ben történő gyors elfogadását;
– azon a határozott véleményen van, hogy az ITER további finanszírozása nem oldható meg 
az 1a. alfejezeten belüli átcsoportosításokkal a hetedik keretprogram (FP7) finanszírozásának 
2012-ben 100 millió euróval, 2013-ban pedig 360 millió euróval történő csökkentése révén, 
mivel ez jelentősen csökkentené az FP7 hozzájárulásait az Európa 2020 stratégia fő céljainak 
eléréséhez és kiemelt kezdeményezéseinek végrehajtásához;

– egyértelművé kívánja tenni az FP7 finanszírozásának megóvása iránti eltökéltséget; e célból 
nem lát más megoldást, mint hogy 2012-ben és 2013-ban ideiglenesen 460 millió euróval 
csökkentsék az ITER finanszírozását annak érdekében, hogy világossá váljon a Parlament 
álláspontja, és hogy ezáltal elő lehessen mozdítani az intézményközi tárgyalásokat az ITER 
2012-re és 2013-ra vonatkozó teljes körű finanszírozásáról szóló, kölcsönösen elfogadható 
megállapodás irányába;

– jelzi, hogy kész tárgyalni a Bizottsággal és a Tanáccsal a többéves pénzügyi keret kiegészítő 
módosításáról a 2012-es és 2013-as évekre vonatkozóan, az ITER finanszírozása érdekében 
növelve az 1a. alfejezet felső korlátját 2012-re és 2013-ra, a Bizottság 2011. április 20-i, a 
hatályban lévő intézményközi megállapodás 21–23. pontjai alapján tett javaslata értelmében;

– hangsúlyozza, hogy fontos elkerülni az összeférhetetlenséget az ITER és az F4E irányítási 
struktúráiban érintett személyek és a projekt vállalkozói között;

– nem ért egyet a Bizottság álláspontjával a hatásvizsgálat lemondásáról olyan helyzetben, 
amikor a program éves finanszírozása várhatóan megkétszereződik a 2007–2011. évi 
programhoz képest, és ezt jelentős változásnak kell tekinteni;
– hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a nukleáris biztonság és a sugárvédelem 
szempontjait, ezért az előirányzatok átcsoportosítását kéri a nukleáris biztonsághoz és a 
sugárvédelemhez, figyelembe véve ugyanakkor a Bizottság által javasolt program felső 
határát;
– elismeri továbbá annak fontosságát, hogy az ITER projekt nemzetközi partnerei mind 
pénzben, mind természetben teljes mértékben hozzájárulnak az ITER projekthez, a 
nemzetközi ITER-megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek megfelelően;

– kiemeli, hogy a jogalkotási hatóság által az Euratom-keretprogramra vonatkozó kedvező 
döntés nem sértheti a költségvetési hatóság által az éves költségvetési eljárás keretében hozott 
határozatokat.

MÓDOSÍTÁS

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási 
javaslatban előterjesztett elsődleges 
referenciaösszeg nem egyeztethető össze a 
jelenlegi 2007–2013-as többéves pénzügyi 
keret (MFF) 1a. alfejezetében 
meghatározott felső határértékkel; 
tudomásul veszi az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 21–23. 
pontja alapján az MFF felülvizsgálatára 
vonatkozó 2011. április 20-i bizottsági 
javaslatot (COM (2011)0226), amelynek 
célja, hogy az ITER számára a 2012 és 
2013 közötti időszakban pótlólagos, előre 
nem tervezett finanszírozást biztosítsanak; 
az intézményközi megállapodás által 
biztosított valamennyi eszköz alapján 
tárgyalni kíván a költségvetési hatóság 
másik ágával annak érdekében, hogy 
2011 végére gyors megállapodás szülessen 
az Euratom kutatási program 
finanszírozásáról; emlékeztet arra, hogy 
ellenez a hetedik kutatási keretprogram 
terhére történő, a fent említett bizottsági 
javaslatban szereplő bármilyen 
átcsoportosítást;

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottság, az Európai Tanács, a 
Tanács és a tagállamok elindítanak egy 
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folyamatot az Euratom-Szerződés 
módosítására, megerősítve a szerződésnek 
a Parlament információs és 
társjogalkotási jogaira, valamint az 
Euratom kutatási kérdéseire vonatkozó 
rendelkezéseit, többek között a jövőbeni 
költségvetési eljárások megkönnyítése 
érdekében.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ennek a határozatnak a keretprogram 
(2012–2013) teljes időtartamára 
vonatkozóan meg kell határoznia azt a 
pénzügyi keretösszeget, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 37. pontja 
értelmében a költségvetési hatóság számára 
az elsődleges hivatkozási alapot képezi;

(16) Ennek a határozatnak a keretprogram 
(2012–2013) teljes időtartamára 
vonatkozóan meg kell határoznia azt a 
pénzügyi keretösszeget, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás (IIA) 37. 
pontja értelmében az elsődleges 
hivatkozási alapot képezi a költségvetési 
hatóság számára az éves költségvetési 
eljárás során. 2011. április 20-án a 
Bizottság az IIA 21–23. pontja alapján 
javaslatot (COM (2011)0226) nyújtott be a 
2007–2013-as időszakra szóló, jelenlegi 
MFF felülvizsgálatára annak érdekében, 
hogy az 1a. alfejezet felső korlátjának 
növelése révén az ITER számára a 2012 
és 2013 közötti időszakban pótlólagos, 
előre nem tervezett finanszírozást 
biztosítsanak. A javaslatnak a 
költségvetési hatóság két ága közötti 
megállapodást kell megalapoznia, amelyet 
az IIA-ban rögzített valamennyi eszköz 
alapján kell megkötni, anélkül, hogy 
forrásokat csoportosítanának át a hetedik 
kutatási keretprogramból az Euratom 
keretprogramhoz;
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 2014–2020-ra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret esetében az ITER projektre 
szánt pénzügyi forrásokat a teljes 
programozási időszakra rögzíteni kell 
annak érdekében, hogy az ITER 
kivitelezési szakaszában, melynek 
véglegesítését jelenleg 2020-ra tervezik, az 
EU-ra háruló 6,6 milliárd eurót 
meghaladó esetleges költségtúllépést ne az 
MFF felső határértékeit túllépve fedezzék 
(„források korlátozása”);

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kölcsönös előnyhöz jutás érdekében 
a nemzetközi és a globális dimenziónak 
fontos szerepe van az európai kutatásban.
A keretprogramnak (2012–2013) nyitva 
kell állnia egyfelől azon országok
részvétele előtt, amelyek megkötötték az 
ehhez szükséges megállapodásokat, 
másfelől – projektszinten és a kölcsönös 
előny elve alapján – a harmadik országok
jogalanyai és a tudományos 
együttműködés területén működő
nemzetközi szervezetek részvétele előtt.

(18) A kölcsönös előnyhöz jutás érdekében 
a nemzetközi és a globális dimenziónak 
fontos szerepe van az európai kutatásban.
Biztosítani kell a keretprogramban (2012–
2013) való részvétel lehetőségét egyfelől 
azon országok számára, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, másfelől –
projektszinten és a kölcsönös előny elve 
alapján – a harmadik országok szervezetei
és a tudományos együttműködés területén 
működő nemzetközi szervezetek számára.
Ez azt is jelenti továbbá, különös 
tekintettel az ITER-projektre, hogy a 
nemzetközi partnereknek maradéktalanul 
tiszteletben kell tartaniuk pénzügyi 
kötelezettségvállalásaikat.

Módosítás 6
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hetedik keretprogram (2012–2013) 
végrehajtására legfeljebb 2.560.270.000
EUR összeg áll rendelkezésre. Ez az 
összeg a következőképpen oszlik meg
(EUR):

A hetedik keretprogram (2012–2013) 
végrehajtására legfeljebb 2 100 270 000
EUR összeg áll rendelkezésre. Ez az 
összeg a következőképpen oszlik meg
(EUR):

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fúziós energia kutatására:
2 208 809 000;

– a fúziós energia kutatására:
1 748 809 000; ebbe az összegbe tartoznak 
a culhami JET program folytatásához 
szükséges pénzeszközök;

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az atommaghasadás és a sugárvédelem 
területére: 118.245.000;

– az atommaghasadásra, különösen a 
biztonságra, a nukleáris hulladék jobb 
kezelésére és a sugárvédelem területére:
118 245 000;
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