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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur tal-Kumitat għall-Baġits

- Huwa tal-fehma li l-proġett ta' riċerka ITER hu prezzjuż bħala wieħed mis-sorsi possibbli 
tal-enerġija fl-Ewropa fil-futur u li l-iffinanzjar tiegħu m'għandux jieqaf;

- Iqis li l-ITER huwa proġett b'valur miżjud Ewropew ċar u li l-komponent Ewropew tiegħu 
għandu jkompli jkun ibbażat fuq il-Komunità, b'perspettivi importanti tal-effetti f'termini ta' 
riċerka u innovazzjoni;

- Josserva li l-proġett għaddej bħalissa; jilqa' t-tibdil sinifikanti tal-istrutturi ta' governanza, ta' 
kontroll u ta' awditjar tal-ITER u tal-F4E f'dawn l-aħħar 12-il xahar; jistenna l-impenji tat-
tmexxija tal-ITER u tal-F4E vis-à-vis il-Parlament biex ikunu implimentati fiż-żmien 
opportun; jistenna revizjoni tal-proċessi kollha bil-ħsieb li jinħoloq ambjent stabbli ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet ta' tmexxija kosteffikaċi; 
- Jirrakkomanda li, fuq il-bażi tal-ispiża ġenerali ta' EUR 6.6 biljuni għal-linja bażi tal-ITER 
għall-fażi ta' kostruzzjoni, il-finanzjament għandu jkun iżolat sabiex ikun garantit il-
finanzjament għall-ITER mingħajr ma jitħawdu l-prijoritajiet l-oħra tal-UE bħalma hu l-
Programm Qafas għar-Riċerka;
- Jirrakkomanda li l-finanzjament għandu jkun rilaxxat ladarba jintlaħqu l-kriterji l-ġejjin: 

 informazzjoni regolari lill-Parlament u garanziji b'saħħithom tat-trasparenza,

 pjan ċar tad-direzzjoni tal-proġett, inklużi l-objettivi u l-istadji ewlenin, inklużi l-
valutazzjoni ex-ante u l-kontrolli ta' konformità ex-post,

 rapporti regolari fuq il-bżonnijiet finanzjarji tal-proġett, speċjalment fid-dawl tal-
modifikazzjonijiet tad-disinn, iż-żidiet fl-ispejjeż tal-materja prima, it-tibdiliet fl-
iskeda tal-ITER minħabba t-terremot tal-Ġappun u l-konsegwenzi tiegħu għal ċerta 
installazzjoni Ġappuniża marbuta mal-proġett ITER u d-diffikultajiet misjuba minn 
Partijiet oħra tal-ITER, 

 allinjament tar-regolament finanazjarju F4E mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew 
espressa fir-rapport ta' kwittanza u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, 
espressa fl-opinjoni tagħha Nru 4/2008,

 trasparenza sħiħa u aċċess għall-Parlament Ewropew għad-dokumentazzjoni tal-
awditjar intern;

- Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-proċeduri mhux trasparenti użati fil-kalkolu mill-ġdid tal-
ispiża tal-proġett ITER fejn kienu involuti l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Istati Membri, ilkoll 
irrappreżentati fil-Kunsill ITER, filwaqt li l-Parlament Ewropew ma kienx ikkonsultat, liema 
parteċipazzjoni tiegħu, bħala wieħed mill-fergħat tal-awtorità baġitarja, hija meħtieġa għal 
kull proċess ta' teħid ta' deċiżjoni rigward il-finanzjament tal-ITER;
- Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri jibdew proċess 
biex ikun emendat it-Trattat Euratom biex jissaħħu d-dispożizzjonijiet tat-trattat dwar id-
drittijiet tal-informazzjoni u tal-koleġiżlazzjoni tal-Parlament anki dwar il-kwistjonijiet ta' 
riċerka Euratom biex ikunu ffaċilitati, fost l-oħrajn, proċeduri baġitarji futuri;
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- Ifakkar li l-Kummissjoni fl-20 ta' April 2011 ippreżentat proposta bbażata fuq punti 21 sa 23 
tal-Ftehim Interistituzzjonali attwali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (IIA) li se 
sservi bħala l-bażi għan-negozjati; jafferma li ftehim fuq il-finanzjament tal-ITER permezz ta' 
trasferimenti addizzjonali għall-Intestatura 1a tal-MFF jippermetti adozzjoni rapida tal-
programm ta' riċerka tal-Euratom fl-2011;

- Għandu opinjoni soda dwar il-fatt li finanzjament addizzjonali tal-ITER ma jistax ikun 
solvut permezz ta' tqassim mill-ġdid ta' Intestatura 1a bil-qtugħ ta' fondi mill-FP7 ta' 
EUR 100 miljun fl-2012 u b'EUR 360 miljun fl-2013, minħabba li dan inaqqas 
sinifikattivament il-kontribuzzjonijiet tal-FP7 għall-ksib tal-objettivi ewlenin u jimplimenta l-
inizjattivi ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020;
- Jinsisti biex tidher id-determinazzjoni biex ikun protett il-finanzjament tal-FP7; ma jarax 
soluzzjoni oħra għal dan ħlief li jinqata' proviżorjament il-finanzjament ITER b'460 miljun fl-
2012 u fl-2013 sabiex tkun stabbilita sew il-pożizzjoni tal-Parlament u, għalhekk, jitrawmu 
negozjati interistituzzjonali biex jaslu għal ftehim aċċettabbli minn kulħadd dwar il-
finanzjament sħiħ tal-ITER fl-2012 u fl-2013 malajr kemm jista' jkun;

- Jindika l-fatt li huwa lest jinnegozja mal-Kummissjoni u l-Kunsill fuq emenda supplimentari 
tal-MFF għas-snin 2012 u 2013 billi jżid il-limitu massimu ta' Intestatura 1a fl-2012 u fl-2013 
għall-finanzjament tal-ITER abbażi tal-proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta' April 2011 
ibbażata fuq Punti 21 u 23 tal-IIA attwali;

- Jenfasizza l-importanza speċifika li jkun evitat kull kunflitt ta' interessi ta' persuni involuti 
fl-istrutturi tal-ġestjoni tal-ITER u tal-F4E mal-kuntratturi tal-proġett;

- Jesprimi n-nuqqas ta' qbil tiegħu mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tneħħija tal-
valutazzjoni tal-impatt anki f'sitwazzjoni fejn il-finanzjament annwali ġenerali tal-programm 
huwa propost li jirdoppja meta mqabbel mal-programm tal-2007-2011 li għandha tidher bħala 
bidla sostanzjali;

- Jenfasizza l-ħtieġa għat-tisħiħ tal-aspetti tas-sikurezza nukleari u l-protezzjoni tar-
radjazzjoni, u b'hekk jitlob it-tqassim mill-ġdid tal-approprjazzjonijiet għas-sikurezza nukleari 
u l-protezzjoni mir-radjazzjoni filwaqt li jkun irrispettat il-limitu massimu ġenerali tal-
programm propost mill-Kummissjoni;

- Jafferma wkoll l-importanza tal-imsieħba internazzjonali tal-proġett ITER biex 
jikkontribwixxu bis-sħiħ kemm finanzjarjament kif ukoll mod ieħor għall-proġett ITER fil-
kuntest tal-obbligi tagħhom skont il-ftehim internazzjonali tal-ITER;
- Jenfasizza li kwalunkwe deċiżjoni tal-awtorità leġiżlattiva favur il-Programm Qafas 
Euratom għandu jkun mingħajr ħsara għad-deċiżjonijiet tal-awtorità baġitarja fil-kuntest tal-
proċedura annwali baġitarja.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iqis li l-ammont ta’ referenza ewlenija 
indikat fil-proposta leġiżlattiva mhuwiex 
kompatibbli mal-limitu massimu tal-
Intestatura 1a tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali attwali 2007-13 (MFF); 
jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni
tal-20.04.2011 (COM (2011)0226) biex 
jiġi rivedut l-MFF attwali abbażi tal-punti 
21 sa 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2006 dwar 
id-dixxiplina baġitarja u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba (IIA) 
sabiex jiġi akkomodat finanzjament 
addizzjonali mhux previst għall-ITER 
għas-snin 2012-2013; lest li jidħol 
f'negozjati mal-fergħa l-oħra tal-awtorità 
baġitarja, fuq il-bażi tal-mezzi kollha 
pprovduti fil-IIA, bl-għan li jintlaħaq 
ftehim rapidu dwar il-finanzjament tal-
programm tar-riċerka tal-Euratom sal-
aħħar tal-2011; ifakkar li huwa kontra 
kull forma ta' riallokazzjoni mis-Seba' 
Programm Qafas għar-riċerka kif propost 
fil-proposta tal-Kummissjoni msemmija 
hawn fuq;

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni, il-Kunsill 
Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri 
għandhom jibdew proċess biex ikun 
emendat it-Trattat Euratom, biex jissaħħu 
d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar id-drittijiet 
tal-informazzjoni u tal-koleġiżlazzjoni tal-
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Parlament Ewropew dwar il-kwistjonijiet 
ta' riċerka Euratom biex ikunu ffaċilitati, 
fost l-oħrajn, proċeduri baġitarji futuri.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod 
(IIA), għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali. Fl-
20 ta' April 2011, il-Kummissjoni 
ppreżentat proposta (COM (2011)0206) 
biex tirrivedi l-MFF.2007-13 attwali fuq 
il-bażi tal-punti 21 sa 23 tal-IIA, sabiex 
jiġu akkomodati l-bżonnijiet finanzjarji 
addizzjonali mhux previsti għall-ITER 
għas-snin 2012 u 2013 billi jiżdied il-
limitu massimu tal-Intestatura 1a. Dik il-
proposta għandha sservi bħala bażi għal 
ftehim bejn iż-żewġ fergħat tal-awtorità 
baġitarja li għandu jiġi konkluż b'rikors 
għall-mezzi kollha previsti fil-IIA u 
mingħajr tqassim mis-Seba' Programm 
Qafas għar-Riċerka għall-Programm 
Qafas tal-Euratom;

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għall-MFF tal-2014-2020, ir-riżorsi 
finanzjarji ddedikati għall-proġett ITER 
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għandhom ikunu fissi għall-perjodu kollu 
tal-ipprogrammar sabiex kull qabża fil-
limitu tal-ispiża tas-sehem tal-UE ta' 
EUR 6.6 biljuni għall-perjodu ta' 
kostruzzjoni tal-ITER, attwalment 
ippjanat biex ikun finalizzat fl-2020, 
għandha tkun iffinanzjata 'l barra mil-
limiti massimi tal-MFF ('id-
delimitazzjoni').

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dimensjoni internazzjonali u 
globali tal-attivitajiet ta’ riċerka Ewropej 
hija importanti bil-għan li jinkisbu 
benefiċċji reċiproki. Il-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li kkonkludew il-
ftehimiet meħtieġa għal dan il-għan, u 
għandu jkun miftuħ, fil-livell tal-proġett u 
fuq il-bażi ta’ benefiċċju reċiproku, għall-
parteċipazzjoni ta’ entitajiet minn pajjiżi 
terzi u ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali għal kooperazzjoni 
xjentifika.

(18) Id-dimensjoni internazzjonali u 
globali tal-attivitajiet ta’ riċerka Ewropej 
hija importanti bil-għan li jinkisbu 
benefiċċji reċiproki. Il-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun għalhekk fuq 
naħa miftuħ għall-parteċipazzjoni ta’ 
pajjiżi li kkonkludew il-ftehimiet meħtieġa 
għal dan il-għan, u għandu jkun miftuħ, fil-
livell tal-proġett u fuq il-bażi ta’ benefiċċju 
reċiproku, għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet minn pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali għal 
kooperazzjoni xjentifika. Mill-banda l-
oħra, dan ifisser ukoll li, partikolarment 
għal dak li għandu x'jaqsam mal-proġett 
ITER, l-imsieħba internazzjonali 
għandhom jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligi 
finanzjarji tagħhom.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2.560.270.000. Dan l-ammont 

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2.100.270,000. Dan l-ammont 
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għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR): għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR):

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
2,208,809,000;

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
1.748.809.000; dawn iċ-ċifri jinkludu l-
fondi neċessarji għall-kontinwazzjoni tal-
programm JET f'Culham;

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni

– fissjoni nukleari, speċjalment is-
sikurezza, it-titjib tal-ġestjoni tal-iskart 
nukleari u protezzjoni mir-radjazzjoni 
118.245.000;
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