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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca Výboru pre rozpočet

– zastáva názor, že výskumný projekt ITER je cenný ako jeden z možných budúcich zdrojov 
energie pre Európu a že jeho financovanie by sa nemalo zastaviť;

– domnieva sa, že ITER je projekt s jasnou európskou pridanou hodnotou, s výrazným 
perspektívnym vplyvom na oblasť výskumu a inovácií, a jeho európska súčasť by mala 
pokračovať so základňou najmä v Spoločenstve;
– konštatuje, že projekt v súčasnosti prebieha; víta podstatné zmeny riadiacich, kontrolných a 
audítorských štruktúr projektu ITER a spoločného podniku Syntéza pre energiu (F4E) za 
uplynulých 12 mesiacov; očakáva, že záväzky vedenia projektu ITER a spoločného podniku 
F4E voči Parlamentu budú v náležitom čase splnené; očakáva neustále skúmanie všetkých 
procesov s cieľom vytvoriť stabilné prostredie na prijímanie rozhodnutí v rámci nákladovo 
efektívneho riadenia; 
– odporúča, aby sa na základe celkových nákladov vo výške 6,6 miliardy EUR, ktoré tvorili 
východisko pre konštrukčnú fázu projektu ITER, finančné prostriedky účelovo vyčlenili 
s cieľom zaručiť financovanie projektu ITER bez toho, aby boli ohrozené ďalšie priority EÚ, 
ako je rámcový program pre výskum;
– odporúča uvoľniť finančné prostriedky, len čo budú splnené tieto kritériá: 

 pravidelné poskytovanie informácií Parlamentu a pevné záruky transparentnosti,

 jasný plán projektu vrátane cieľov a medzníkov, hodnotenia ex ante a kontrol zhody 
ex post,

 pravidelné správy o finančných potrebách projektu, najmä v súvislosti 
s konštrukčnými úpravami, nárastom cien surovín, zmenami v projekte ITER v 
dôsledku zemetrasenia v Japonsku a jeho následkov pre niektoré japonské zariadenia 
súvisiace s projektom ITER, ako aj ťažkosťami, na ktoré narazili ďalšie strany 
zúčastnené na projekte ITER, 

 zosúladenie finančného nariadenia o spoločnom podniku F4E s pozíciou Európskeho 
parlamentu vyjadrenou v správe o udelení absolutória a odporúčaniami Dvora 
audítorov vyjadrenými v jeho stanovisku č. 4/2008,

 úplná transparentnosť a prístup Európskeho parlamentu k dokumentácii z vnútorného 
auditu;

– opakuje svoje znepokojenie nad netransparentnými postupmi uplatňovanými pri prepočte 
nákladov na projekt ITER, na ktorom sa zúčastnili Komisia, Rada a členské štáty, ktoré majú 
zastúpenie v Rade ITER, pričom neuskutočnili konzultácie s Európskym parlamentom, 
ktorého účasť je potrebná pri každom rozhodovaní o financovaní projektu ITER, keďže je 
jednou zložkou rozpočtového orgánu;
– naliehavo vyzýva Komisiu, Európsku radu, Radu a členské štáty, aby začali proces zmeny 
a doplnenia Zmluvy o Euratome a v rámci neho posilnili ustanovenia zmluvy o právach 
Parlamentu na informácie a legislatívne spolurozhodovanie, a to aj v otázkach výskumného 
programu Euratomu, s cieľom uľahčiť okrem iného budúce rozpočtové postupy;



PE469.793v02-00 4/9 AD\878013SK.doc

SK

– pripomína, že 20. apríla 2011 Komisia predložila návrh, ktorý vychádza z bodov 21 až 23 
súčasnej Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 
(MID), a ten bude slúžiť ako podklad pre rokovanie; potvrdzuje, že dohoda o financovaní 
projektu ITER prostredníctvom dodatočných presunov do okruhu 1a viacročného finančného 
rámca (VFR) by umožnila rýchle prijatie výskumného programu Euratomu v roku 2011;

– vyjadruje pevné presvedčenie, že otázku dodatočného financovania projektu ITER nemožno 
riešiť prostredníctvom presunov v rámci okruhu 1a znížením finančných prostriedkov na 
siedmy rámcový program (RP7) o 100 miliónov EUR v roku 2012 a o 360 miliónov EUR 
v roku 2013, keďže by sa tým výrazne znížili príspevky RP7 na dosiahnutie hlavných cieľov 
a realizáciu ťažiskových iniciatív stratégie Európa 2020;
– je jednoznačne odhodlaný chrániť financovanie RP7; Parlament vyjadruje jasnú pozíciu, že 
nevidí žiadne iné riešenie než dočasne znížiť financovanie ITER o 460 miliónov EUR v 
rokoch 2012 a 2013, a podporuje medziinštitucionálne rokovania, aby sa čo najskôr dosiahla 
obojstranne prijateľná dohoda o celkovom financovaní projektu ITER v rokoch 2012 a 2013;
– pripomína svoju pripravenosť rokovať s Komisiou a Radou o doplnkovej zmene VFR na 
roky 2012 a 2013, ktorá by znamenala zvýšenie stropu okruhu 1a v rokoch 2012 a 2013 na 
financovanie projektu ITER na základe návrhu Komisie z 20. apríla 2011, ktorý vychádza 
z bodov 21 až 23 súčasnej medziinštitucionálnej dohody (MID);
– zdôrazňuje, že je osobitne dôležité zamedziť akýmkoľvek konfliktom záujmov osôb 

zapojených do riadiacich štruktúr projektu ITER a spoločného podniku F4E s dodávateľmi 
projektu;

– vyjadruje nesúhlas s pozíciou Komisie upustiť od hodnotenia vplyvu aj vtedy, keď sa 
navrhujú celkové ročné finančné prostriedky na program, ktoré sú dvojnásobkom v porovnaní 
s programom na roky 2007 – 2011, čo treba považovať za podstatnú zmenu;
– zdôrazňuje, že je potrebné posilniť hľadiská jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, 
čo si vyžaduje presun rozpočtových prostriedkov na jadrovú bezpečnosť a ochranu pred 
žiarením a zároveň rešpektovanie celkového stropu programu, ktorý navrhuje Komisia;

– potvrdzuje, že je tiež dôležité, aby medzinárodní partneri projektu ITER so zreteľom na 
svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodnej dohody o projekte ITER v plnej miere finančne 
i vecne prispievali k tomuto projektu;
– zdôrazňuje, že žiadnym rozhodnutím legislatívneho orgánu v prospech rámcového 
programu Euratomu nie sú dotknuté rozhodnutia rozpočtového orgánu v súvislosti s ročným 
rozpočtovým postupom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. domnieva sa, že hlavná referenčná 
suma stanovená v legislatívnom návrhu 
nie je zlučiteľná so stropom okruhu 1a 
súčasného viacročného finančného rámca 
na roky 2007 – 2013 (VFR); berie na 
vedomie návrh Komisie z 20. 4. 2011 
(KOM(2011)0226) preskúmať súčasný 
VFR na základe bodov 21 až 23 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení (MID) s cieľom zabezpečiť 
dodatočné nepredvídané financovanie 
projektu ITER na roky 2012 – 2013; je 
pripravený začať rokovania s druhou 
zložkou rozpočtového orgánu na základe 
všetkých prostriedkov, ktoré stanovuje 
MID, s cieľom dosiahnuť do konca roka 
2011 rýchlu dohodu o financovaní 
výskumného programu Euratomu; 
pripomína svoj nesúhlas s akoukoľvek 
formou presunu zo siedmeho rámcového 
programu v oblasti výskumu, ako to 
navrhuje uvedený návrh Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Komisia, Európska rada, Rada 
a členské štáty začnú proces zmeny 
a doplnenia Zmluvy o Euratome, v rámci 
ktorého posilnia ustanovenia zmluvy 
o právach Európskeho parlamentu na 
informácie a legislatívne 
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spolurozhodovanie v súvislosti s otázkami 
výskumného programu Euratomu 
s cieľom uľahčiť okrem iného budúce 
rozpočtové postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Toto rozhodnutie ustanovuje na celé 
obdobie trvania rámcového programu 
(2012 – 2013) finančné krytie, ktoré 
predstavuje v zmysle bodu 37 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení 
základný odkaz pre rozpočtový orgán v 
priebehu ročného rozpočtového postupu;

(16) Toto rozhodnutie ustanovuje na celé 
obdobie trvania rámcového programu 
(2012 – 2013) finančné krytie, ktoré 
predstavuje v zmysle bodu 37 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení (MID)
základný odkaz pre rozpočtový orgán 
v priebehu ročného rozpočtového postupu.
Dňa 20. apríla 2011 Komisia predložila 
návrh (KOM (2011)0226)na preskúmanie 
súčasného VFR na roky 2007 – 2013 na 
základe bodov 21 až 23 MID s cieľom 
zabezpečiť dodatočné nepredvídané 
potreby vo financovaní projektu ITER na 
roky 2012 – 2013 zvýšením stropu okruhu 
1a. Tento návrh by mal slúžiť ako základ 
dohody medzi obidvomi zložkami 
rozpočtového orgánu, ktorá by sa mala 
uzavrieť s využitím všetkých prostriedkov 
stanovených v MID a bez presúvania 
prostriedkov zo siedmeho rámcového 
programu v oblasti výskumu do 
rámcového programu Euratomu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) V prípade VFR na roky 2014 – 2020 
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by sa finančné zdroje určené na projekt 
ITER mali stanoviť na celé programové 
obdobie, aby akékoľvek prekročenie 
nákladov nad rámec podielu EÚ vo výške 
6,6 miliardy EUR na konštrukčnú fázu 
projektu ITER, ktorej ukončenie je 
v súčasnosti naplánované na rok 2020, 
bolo financované mimo stropov VFR (tzv. 
účelové viazanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Na dosiahnutie obojstranného prínosu 
je potrebné, aby mali európske výskumné 
činnosti medzinárodný a globálny rozmer. 
Na rámcovom programe (2012 – 2013) by 
sa mali podieľať krajiny, ktoré na tento 
účel uzavreli potrebné dohody, avšak na 
projektovej úrovni a v prípade obojstrannej 
výhodnosti by sa na ňom mali v rámci 
vedeckej spolupráce zúčastniť aj subjekty z 
tretích krajín a medzinárodné organizácie.

(18) Na dosiahnutie obojstranného prínosu 
je potrebné, aby mali európske výskumné 
činnosti medzinárodný a globálny rozmer. 
Na rámcovom programe (2012 – 2013) by 
sa mali preto na jednej strane podieľať 
krajiny, ktoré na tento účel uzavreli 
potrebné dohody, avšak na projektovej 
úrovni a v prípade obojstrannej výhodnosti 
by sa na ňom mali v rámci vedeckej 
spolupráce zúčastniť aj subjekty z tretích 
krajín a medzinárodné organizácie. Na 
druhej strane to takisto znamená, že 
medzinárodní partneri musia v súvislosti s 
projektom ITER v plnej miere dodržiavať 
svoje finančné záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Maximálna suma určená na vykonávanie 
rámcového programu (2012 – 2013) je 2 
560 270 000 EUR. Táto suma sa rozdelí 
takto (v EUR):

Maximálna suma určená na vykonávanie 
rámcového programu (2012 – 2013) je 2 
100 270 000 EUR. Táto suma sa rozdelí 
takto (v EUR):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– výskum jadrovej syntézy 2 208 809 000; – výskum jadrovej syntézy 1748 809 000;
táto suma zahŕňa finančné prostriedky 
potrebné na pokračovanie v programe 
JET v Culhame;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením 
118 245 000;

– jadrové štiepenie, najmä bezpečnosť, 
lepšie nakladanie s jadrovým odpadom
a ochrana pred žiarením 118 245 000;
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