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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur van de Begrotingscommissie

- acht het ITER-onderzoekproject waardevol als één van de mogelijke toekomstige 
energiebronnen voor Europa en is van mening dat de financiering ervan niet mag worden 
gestaakt;
- acht ITER een project met een duidelijke Europese toegevoegde waarde en is van mening 
dat het Europese  bestanddeel ervan op de Gemeenschap gebaseerd moet blijven, met 
belangrijke afgeleide vooruitzichten op het gebied van onderzoek en innovatie;

- stelt vast dat het project thans loopt; spreekt zijn waardering uit voor de ingrijpende 
veranderingen in sturing, toezicht en boekhoudkundige opzet die de afgelopen 12 maanden 
zijn aangebracht in ITER en F4E; gaat ervan uit dat de leiding van ITER en F4E te zijner tijd 
de toezeggingen zal nakomen die zij aan het Parlement heeft gedaan; gaat ervan uit dat alle 
processen voortdurend worden herzien om een stabiel besluitvormingsklimaat van een 
rendabele leiding tot stand te brengen; 

- spreekt de aanbeveling uit dat de financiering, op de grondslag van de totale kosten van de 
contouren van het ITER-project (EUR 6,6 mia.) voor de opbouwfase, wordt afgeschermd om 
de financiering van ITER te waarborgen zonder andere EU-prioriteiten zoals het 
Kaderprogramma voor Onderzoek in gevaar te brengen;

- spreekt de aanbeveling uit dat de kredieten worden vrijgegeven zodra is voldaan aan 
onderstaande criteria: 

 regelmatige voorlichting aan het Parlement en solide waarborgen inzake 
openbaarheid,

 een duidelijk stappenplan van het project met doelen en mijlpalen, o.m. beoordeling 
vooraf en conformiteitscontroles achteraf,

 regelmatige verslagen over de financiële behoeften van het project, met name tegen de 
achtergrond van aanpassingen van de opzet, stijgingen van de kosten van 
grondstoffen, wijzigingen van het ITER-tijdpad ten gevolge van de aardbeving in 
Japan en de gevolgen daarvan voor een aantal Japanse installaties die aan het ITER-
project gekoppeld zijn en problemen waarop andere ITER-deelnemers zijn gestuit, 

 aanpassing van de financiële regelgeving inzake F4E aan het standpunt dat het 
Europees Parlement heeft ingenomen in het kwijtingsverslag en aan de aanbevelingen 
die de Rekenkamer heeft gedaan in haar advies nr. 4/2008,

 volledige openbaarheid en toegang voor het Europees Parlement tot interne 
boekhoudkundige gegevens;

- geeft andermaal blijk van zijn verontrusting over de ondoorzichtige procedures die zijn 
gevolgd bij de herberekening van de kosten van het ITER-project waarbij de Commissie, de 
Raad en de lidstaten betrokken waren die alle in de ITER-Raad vertegenwoordigd zijn, terwijl 
het Europees Parlement niet werd geraadpleegd, hoewel diens deelname als deel van de 
begrotingsautoriteit noodzakelijk is voor besluitvormingsprocessen over de financiering van 
ITER;
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- verzoekt de Commissie, de Europese Raad , de Raad en de lidstaten een procedure op gang
te brengen tot wijziging van het Euratom-Verdrag, ter consolidering van de 
Verdragsbepalingen over voorlichting aan en medewetgevingsbevoegdheden van het 
Parlement, en over Euratomonderzoek o.m. om toekomstige begrotingsprocedures te 
vergemakkelijken;
- wijst er andermaal op dat de Commissie op 20 april 011 een voorstel heeft ingediend op de 
grondslag van de punten 21 tot 23 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer (IA) dat zal dienen als onderhandelingsgrondslag; bevestigt dat een 
overeenkomst inzake de financiering van ITER via aanvullende overdrachten naar rubriek 1a 
van het MFK het mogelijk zou maken het Euratom-onderzoekprogramma in 2011 snel aan te 
nemen;

- is er ten stelligste van overtuigd dat de aanvullende financiering van ITER niet kan worden 
opgelost door binnen rubriek 1a met kredieten te schuiven en de KP7-kredieten met EUR 100 
mio. te korten in 2012 en met EUR 360 mio. in 2013, daar hierdoor de bijdragen van KP7 ter 
verwezenlijking van hoofddoelen en tenuitvoerlegging van kerninitiatieven van de strategie 
Europa 2020 ingrijpend zouden worden beperkt;
- tracht de vastbeslotenheid de KP7-financiering te beschermen zichtbaar te maken; ziet 
hiervoor geen andere mogelijkheid dan de ITER-financiering in 2012 en 2013 voorlopig met 
EUR 460 mio. te korten om het standpunt van het Parlement duidelijk te maken en aldus 
interinstitutionele onderhandelingen te bevorderen om zo spoedig mogelijk tot een onderling 
aanvaardbare overeenkomst te komen over volledige financiering van ITER in 2012 en 2013;

- geeft aan bereid te zijn met de Commissie en de Raad te onderhandelen over een 
aanvullende wijziging van het MFK voor de jaren 2012 en 2013, waardoor het plafond van 
rubriek 1a in 2012 en 2013 op de grondslag van het Commissievoorstel van 20 april 2011 op 
basis van de punten 21 t.m. 23 van het huidige IA wordt opgetrokken met het oog op de 
financiering van ITER;
- wijst erop dat het met name belangrijk is belangenconflicten te voorkomen tussen personen 

die betrokken zijn bij de leidinggevende structuren van ITER en F4E en ondernemingen die 
het project uitvoeren;

- is het niet eens met het standpunt van de Commissie af te zien van een effectbeoordeling, 
zelfs wanneer wordt voorgesteld de totale jaarlijkse kredieten van het programma te 
verdubbelen in vergelijking met het programma voor de periode 2007-2011, hetgeen als een 
ingrijpende wijziging dient te worden beschouwd;

- wijst erop dat er meer aandacht dient uit te gaan naar nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming, met het gevolg dat een herverdeling van kredieten dient te worden 
geëist ten behoeve van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, terwijl het door de 
Commissie voorgestelde totale plafond van het programma moet worden gehandhaafd;

- wijst erop dat het eveneens belangrijk is dat de internationale partners van het ITER-project 
financieel en in natura volledig aan het project bijdragen om te voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de internationale ITER-overeenkomst;
- benadrukt dat elk besluit van de wetgevingsautoriteit ten gunste van het Kaderprogramma 
van Euratom geen afbreuk mag doen aan de besluiten van de begrotingsautoriteit in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. is van mening dat het voornaamste 
referentiebedrag dat in het 
wetgevingsvoorstel is aangegeven, niet 
verenigbaar is met het plafond van 
rubriek 1 a van het huidige meerjarig 
financieel kader 2007-13; neemt kennis 
van het voorstel van de Commissie van 
20.04.2011 (COM (2011)0226) om het 
huidige MFK te herzien aan de hand van 
de punten 21 t/m 23 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van 17 mei 2006 over 
begrotingsdiscipline en goed financieel 
beheer (IIA) om in de onvoorziene extra 
financieringsbehoeften van het ITER-
project voor de jaren 2012-2013 te 
voorzien; is bereid tot onderhandelen met 
de andere tak van de begrotingsautoriteit, 
op basis van alle middelen die het IIA 
biedt, teneinde tegen het eind van 2011 tot 
snelle overeenstemming te komen over de 
financiering van het Euratom 
onderzoeksprogramma ; verklaart zich 
nogmaals gekant tegen elke vorm van 
herschikking van middelen uit het 
Zevende kaderprogramma voor onderzoek 
zoals in voornoemd voorstel van de 
Commissie wordt voorgesteld ;
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) verzoekt de Commissie, de 
Europese Raad , de Raad en de lidstaten 
een procedure op gang te brengen tot 
wijziging van het Euratom-Verdrag, ter 
consolidering van de Verdragsbepalingen 
over voorlichting aan en 
medewetgevingsbevoegdheden van het 
Europees Parlement, en over 
Euratomonderzoek o.m. om toekomstige 
begrotingsprocedures te 
vergemakkelijken;

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit besluit dient voor de gehele duur 
van het kaderprogramma (2012-2013) de 
financiële middelen vast te stellen die in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van punt 
37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer;

(16) Dit besluit dient voor de gehele duur 
van het kaderprogramma (2012-2013) de 
financiële middelen vast te stellen die in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van 
punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van 17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer (IA). Op 20 april 
2011 kwam de Commissie met het voorstel 
(COM (2011)0206) om het huidige MFK 
2007-13 te herzien aan de hand van de 
punten 21 t/m 23 van het IA, om in de 
onvoorziene extra financieringsbehoeften 
van het ITER-project voor de jaren 2012-
2013 te voorzien door verhoging van het 
plafond van rubriek 1a. Dat voorstel moet 
dienen als grondslag voor 
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overeenstemming tussen beide takken van 
de begrotingsautoriteit, die tot stand moet 
komen op basis van alle middelen die het 
IA biedt en zonder dat kredieten uit het 
Zevende Kaderprogramma voor 
onderzoek worden ingezet ten behoeve 
van het Euratom-kaderprogramma ;

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Voor het MFK 2014-2020 moeten 
de voor het ITER-project bestemde 
kredieten voor de gehele 
programmaperiode worden vastgesteld, 
zodat alle meerkosten boven het EU-
aandeel van EUR 6,6 mia. ten behoeve 
van de bouw van ITER, die volgens de 
huidige planning in 2020 voltooid dient te 
zijn, buiten de MFK-plafonds moeten 
worden gefinancierd (“afscherming”);

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De internationale en wereldwijde 
dimensie van de Europese 
onderzoeksactiviteiten is belangrijk met het 
oog op het verkrijgen van wederzijdse 
voordelen. Het kaderprogramma (2012-
2013) dient open te staan voor deelname 
door landen die hiertoe de nodige 
overeenkomsten hebben gesloten, en, op 
het niveau van projecten en op basis van 
wederzijds voordeel, door entiteiten van 
derde landen en door internationale 
organisaties voor wetenschappelijke 
samenwerking.

(18) De internationale en wereldwijde 
dimensie van de Europese 
onderzoeksactiviteiten is belangrijk met het 
oog op het verkrijgen van wederzijdse 
voordelen. Het kaderprogramma (2012-
2013) dient enerzijds dan ook open te 
staan voor deelname door landen die 
hiertoe de nodige overeenkomsten hebben 
gesloten, en, op het niveau van projecten 
en op basis van wederzijds voordeel, door 
entiteiten van derde landen en door 
internationale organisaties voor 
wetenschappelijke samenwerking. 
Anderzijds houdt dit ook in dat de 
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internationale partners, met name in 
verband met het ITER-project, hun 
financiële verplichtingen ten volle moeten 
nakomen.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximumbedrag voor de 
tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 
(2012-2013) is 2.560.270.000 euro. Dit 
bedrag wordt als volgt verdeeld (in euro):

Het maximumbedrag voor de 
tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 
(2012-2013) is EUR 2.100.270.000. Dit 
bedrag wordt als volgt verdeeld (in euro):

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderzoek inzake fusie-energie 
2.208.809.000;

- onderzoek inzake fusie-energie 
1.748.809.000; dit bedrag omvat de 
kredieten die noodzakelijk zijn voor de 
voortzetting van het JET-programma in 
Culham;

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kernsplijting en stralingsbescherming 
118.245.000;

- kernsplijting, met name veiligheid, beter 
beheer van kernafval en 
stralingsbescherming 118.245.000;
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