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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biudžeto komiteto pranešėjas:

- mano, kad ITER mokslinių tyrimų projektas yra vertingas kaip vienas iš galimų Europos 
energijos šaltinių ateityje ir šio projekto finansavimo nereikėtų nutraukti;

- mano, kad ITER yra projektas sukuriantis neabejotinos pridėtinės vertės Europos mastu ir 
kad jo Europos komponentas turi išlikti Bendrijos bazėje, taip pat suteikdamas naudos 
mokslinių tyrimų ir naujovių srityje;

- pastebi, kad projektas šiuo metu yra vykdomas; džiaugiasi dėl didelių pokyčių ITER bei 
branduolių sintezės energijos (F4E) projekto valdymo, kontrolės ir audito struktūrose, kurie 
įvyko per pastaruosius 12 mėnesių; tikisi, kad ITER ir branduolių sintezės energijos (F4E) 
projekto atžvilgiu Parlamento prisiimti įsipareigojimai bus įgyvendinti tinkamu laiku; tikisi, 
kad visi procesai ir toliau bus nuolat persvarstomi, siekiant sukurti patvarų sprendimų 
priėmimo pagrindą ekonomiškai veiksmingam administravimui; 

- rekomenduoja, remiantis bendromis pradinėmis 6,6 milijardų  EUR ITER statybos fazės 
išlaidomis, finansavimą būtina užtikrinti, siekiant, kad ITER finansavimas būtų garantuotas,  
nepakenkiant tokiems ES prioritetiniams tikslams kaip Bendroji mokslinių tyrimų programa;
- mano, kad finansavimas turėtų būti pradėtas įgyvendinus šiuos kriterijus: 

 nuolatinis Parlamento informavimas ir stiprios skaidrumo garantijos,

 aiškus projekto veiksmų planas, įskaitant tikslus ir gaires, ex-ante vertinimą ir ex-post 
atitikties patikrinimus,

 nuolatinės ataskaitos apie projekto finansinius poreikius, ypač susijusius su 
konstrukciniais pakeitimais, žaliavų kainų padidėjimu, ITER  plano pokyčių dėl žemės 
drebėjimo Japonijoje ir jo pasekmių kai kuriems Japonijos įrenginiams ir sunkumų, su 
kuriais susidūrė kitos ITER projekto šalys, 

 finansinio reglamento suderinimas su Europos Parlamento pozicija, pareikšta 
ataskaitoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir Audito Rūmų rekomendacijomis, 
pareikštomis nuomonėje Nr. 4/2008,

 visapusiškas skaidrumas ir prieiga prie Europos Parlamento vidinio audito dokumentų;
- pakartoja savo susirūpinimą dėl neskaidrių procedūrų, naudojamų perskaičiuojant ITER 
projekto kainą, dalyvaujant Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms (visoms joms buvo 
atstovaujama ITER Taryboje), tačiau nesikonsultuojant su Europos Parlamentu, nors jo, kaip 
vienos iš biudžeto valdymo institucijų, dalyvavimas yra būtinas bet kokiame sprendimų 
priėmimo dėl ITER finansavimo procese;
- primygtinai reikalauja, kad Komisija, Europos Vadovų Taryba ir Taryba, o taip pat valstybės 
narės pradėtų dalinio Euratomo sutarties keitimo procesą, sustiprinant nuostatas dėl 
informacijos ir Parlamento bendro sprendimo priėmimo teisių, o taip pat nuostatas dėl šioje 
sutartyje paminėtų mokslinių tyrimų aspektų siekiant, inter alia, palengvinti biudžeto 
sudarymo procedūras ateityje;
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primena, kad 2011 m. balandžio 20 d. Komisija pateikė pasiūlymą, paremtą galiojančiu 2006 
m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 21–23 punktais, kuris taps derybų 
pagrindu; patvirtina, kad susitarimu dėl ITER finansavimo perkeliant papildomų lėšų į 
daugiametės finansinės programos 1 a išlaidų kategoriją būtų galima greitai patvirtinti 2011 
m. Euratomo mokslinių tyrimų programą;

- tvirtai mano, kad papildomo ITER finansavimo negalima pasiekti tiesiog perskirstant lėšas 
1a išlaidų kategorijoje, 2012 m. sumažinant finansavimą Septintajai bendrajai mokslinių 
tyrimų programai (FP7) 100 mln. eurų, o 2013 m. – 360 mln. eurų, bes tai žymiai susilpnintų 
FP7 indėlį siekiant įgyvendinti pagrindinius tikslus ir strategijos Europa 2020 pavyzdines 
iniciatyvas;
ryžtingai siekia apsaugoti Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (FP7) 
finansavimą; nemato kitos išeities, kaip tik laikinai 2012 m. ir 2013 m. 460 milijonais EUR 
sumažinti ITER finansavimą, siekiant aiškiai nustatyti Parlamento poziciją ir taip skatinti per 
tarpinstitucines derybas nedelsiant pasiekti visoms pusėms priimtiną susitarimą dėl viso ITER 
finansavimo 2012 m. ir 2013 metais;

pažymi savo pasirengimą derėtis su Komisija ir Taryba dėl papildomo daugiametės 
finansavimo programos pakeitimo 2012 ir 2013 m., padidinant 1 a išlaidų kategorijos, 
numatytos ITER finansavimui, ribą remiantis 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos pasiūlymu, 
paremtu dabartinio 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 21–
23 punktais;

- pabrėžia, kad yra ypač svarbu vengti visų interesų konfliktų galinčių kilti ITER bei F4E 
projekto valdymo struktūrose dalyvaujantiems asmenims bendradarbiaujant su projekto 
rangovais;
- išreiškia nepritarimą Komisijos pozicijai atsisakyti poveikio vertinimo ir situacijoje, kai 
bendrą metinį programos finansavimą siūloma padvigubinti lyginant su 2007–2011 m. 
laikotarpiu, kas turėtų būti laikoma žymiu pokyčiu;

- pabrėžia poreikį sustiprinti branduolinės saugos ir radiacinės saugos aspektus. Todėl 
reikalauja perskirstyti branduolinei saugai ir radiacinei saugai skirtus asignavimus, išlaikant 
bendrą Komisijos pasiūlytą programos aukščiausią ribą;
- pakartoja ir tarptautinių ITER projekto partnerių svarbą visapusiškai finansiškai ir natūra 
prisidedant prie ITER projekto, tiek kiek jie yra įsipareigoję pagal tarptautinį ITER 
susitarimą;

- pabrėžia, kad bet koks teisėkūros institucijos sprendimas, Euratomo pamatinės programos 
naudai neturėtų pažeisti biudžeto valdymo institucijos sprendimų vykdant metinę biudžeto 
sudarymo procedūrą;

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mano, kad teisės akto pasiūlyme 
numatyta pirminė orientacinė suma nėra 
suderinama su dabartinės 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 
1a išlaidų kategorijos išlaidų viršutine 
riba; atkreipia dėmesį į 2011 m. balandžio 
20 d. Komisijos pasiūlymą (COM 
(2011)0226) persvarstyti dabartinę 
daugiametę finansinę programą remiantis 
2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 21–23 punktais, siekiant 2012–
2013 m. laikotarpiu užtikrinti nenumatytą 
papildomą finansavimą ITER projektui; 
yra pasirengęs pradėti derybas su kita 
biudžeto valdymo institucija pasiremiant 
visais Tarpinstituciniame susitarime 
numatytais metodais, siekiant iki 2011 m. 
pabaigos nedelsiant priimti susitarimą dėl 
Euratomo mokslinių tyrimų programos 
finansavimo; primena apie savo 
nepritarimą lėšų perkėlimui bet kokiu 
pavidalu iš Septintosios bendrosios
mokslinių tyrimų programos, kas siūloma 
aukščiau paminėtame Komisijos 
pasiūlyme;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija, Europos Vadovų Taryba, 
Taryba ir valstybės narės turi pradėti 
procesą, skirtą iš dalies keisti Euratomo 
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sutartį, sustiprinant jos nuostatas dėl 
informacijos ir Parlamento bendro 
sprendimo priėmimo teisių, o taip pat 
nuostatas dėl šioje sutartyje paminėtų 
mokslinių tyrimų aspektų siekiant, inter 
alia, palengvinti biudžeto sudarymo 
procedūras ateityje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios 
programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
valdymo institucijos orientyras metinės 
biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte;

(16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios 
programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
valdymo institucijos orientyras metinės 
biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime (IIA) dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte. 2011 m. balandžio 20 
d. Komisija pateikė pasiūlymą 
(COM(2011)0206) persvarstyti dabartinį 
DFP 2011–2013 m. laikotarpiui, 
remiantis Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 21–23 punktais, siekiant 2012–
2013 m. laikotarpiu užtikrinti nenumatytą 
papildomą finansavimą ITER projektui, 
padidinant1a išlaidų kategorijos viršutinę 
ribą ; Šis pasiūlymas bus laikomas 
pagrindu susitarimui tarp abiejų biudžeto 
valdymo institucijų, kuris turėtų būti 
sudarytas remiantis visais 
Tarpinstituciniame susitarime numatytais 
metodais, neatliekant perskirstymo iš 
Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 
programos (FP7) į  Euratomo bendrąją 
programą;

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ITER projektui skirti daugiametės 
finansinės programos 2014–2020 m. 
laikotarpiui ištekliai turėtų būti patvirtinti 
visam programos laikotarpiui siekiant, 
kad išlaidų viršijimo atveju, kai jos viršija 
ES dalį numatytą ITER statybos fazei (6.6 
mlrd. eurų), kurią numatoma baigti iki 
2020 m., finansavimas būtų vykdomas 
valstybių narių, o ne tik iš ES biudžeto 
(lėšų ribojimas).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarptautiniai ir pasauliniai Europos 
mokslinių tyrimų veiklos aspektai yra 
svarbūs siekiant gauti abipusės naudos. 
Todėl dalyvauti 2012–2013 m. Bendrojoje 
programoje turėtų būti leidžiama tuo tikslu 
reikiamus susitarimus sudariusioms 
valstybėms, o projektų lygmeniu ir 
vadovaujantis abipusės naudos principu –
ir trečiųjų valstybių subjektams bei 
tarptautinėms mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijoms.

(18) Tarptautiniai ir pasauliniai Europos 
mokslinių tyrimų veiklos aspektai yra 
svarbūs siekiant gauti abipusės naudos. 
Todėl dalyvauti 2012–2013 m. Bendrojoje 
programoje iš vienos pusės turėtų būti 
leidžiama tuo tikslu reikiamus susitarimus 
sudariusioms šalims, o projektų lygiu ir 
vadovaujantis abipusės naudos principu –
ir trečiųjų šalių subjektams bei 
tarptautinėms mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijoms. Kita vertus, tai reiškia, 
kad, ypač kai tai susiję su ITER projektu, 
tarptautiniai partneriai privalo laikytis 
savo finansinių įsipareigojimų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suma 2012–2013 m. Bendrajai programai 
įgyvendinti yra ne didesnė kaip 

Suma 2012–2013 m. Bendrajai programai 
įgyvendinti yra ne didesnė kaip 
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2.560.270.000 EUR. Ši suma paskirstoma 
taip (EUR):

2.100.270.000 EUR. Ši suma paskirstoma 
taip (EUR):

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams – 2.208.809.000;

– branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams –1 748 809 000; šia 
suma apimamos lėšos, reikalingos tęsti 
JET programą Kulhame;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– branduolių dalijimosi ir radiacinės saugos 
moksliniams tyrimams – 118.245.000;

– branduolių dalijimosi ir ypač saugumo, 
gerinant radioaktyvių atliekų tvarkymą ir 
radiacinės saugos moksliniams tyrimams –
118 245 000;
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