
AD\878013SL.doc PE469.793v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za proračun

2011/0046(NLE)

22. 9. 2011

MNENJE
Odbora za proračun

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Sveta o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko 
energijo za jedrske raziskave in usposabljanje (2012–2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Pripravljavec mnenja: Carl Haglund



PE469.793v02-00 2/8 AD\878013SL.doc

SL

PA_Legam



AD\878013SL.doc 3/8 PE469.793v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja Odbora za proračun:

– meni, da je raziskovalni projekt ITER kot eden morebitnih prihodnjih virov energije za 
Evropo dragocenega pomena, zato ne bi smeli prekiniti njegovega financiranja;

– meni, da gre za projekt z jasno evropsko dodano vrednostjo in da bi moral njegov evropski 
del še naprej temeljiti na Skupnosti, saj ima pomembne možnosti za učinek prelivanja na 
področju raziskav in inovacij;

– ugotavlja, da je projekt sedaj v fazi izvajanja, in pozdravlja večje spremembe v strukturah 
vodenja, nadzora ter revizije projektov ITER in Fuzija za energijo (F4E) v zadnjih 12 
mesecih; pričakuje, da bosta obe vodstvi pravočasno izpolnilo svoje obveznosti do 
Parlamenta; pričakuje tudi stalno pregledovanje vseh postopkov, da bi vzpostavili stabilno 
okolje odločanja za stroškovno učinkovito upravljanje; 
– priporoča, da se financiranje na osnovi skupnih stroškov faze izgradnje reaktorja ITER (6,6 
milijarde EUR) namensko veže, da zaradi financiranja tega projekta ne bi ogrozili drugih 
prednostnih nalog EU, na primer okvirnega programa za raziskave;

– priporoča, da se sredstva sprostijo, ko bodo izpolnjena naslednja merila: 

 redno obveščanje Parlamenta in trdna zagotovila o preglednosti,

 jasen načrt projekta, ki vključuje cilje in mejnike, vključno s predhodno oceno in 
naknadnimi preverjanji skladnosti,

 redno poročanje o potrebah po financiranju tega projekta, zlasti glede na spremembe 
zasnove, višje cene surovin, sprememb v časovnem načrtu zaradi potresa na 
Japonskem in njegovih posledic za nekatere japonske obrate, ki so povezani s 
projektom ITER, in težav, s katerimi se srečujejo drugi partnerji pri tem projektu, 

 uskladitev finančne uredbe F4E s stališčem Evropskega parlamenta, izraženim v 
poročilu o razrešnici, in priporočili Računskega sodišča, ki jih je izrazilo v svojem 
mnenju št. 4/2008,

 popolna preglednost in dostop Evropskega parlamenta do dokumentacije notranje 
revizije;

– ponovno izraža zaskrbljenost glede nepreglednih postopkov, uporabljenih pri ponovnem 
izračunu stroškov projekta ITER, pri katerem so sodelovali Komisija, Svet in države članice, 
ki so vsi zastopani v svetu ITER, brez posvetovanja z Evropskim parlamentom, ki mora kot 
ena od vej proračunske oblasti sodelovati pri vseh postopkih odločanja v zvezi s 
financiranjem tega projekta;
– poziva Komisijo, Evropski svet, Svet in države članice, naj začnejo postopek za spremembo 
Pogodbe Euratom, da bi okrepili določbe te pogodbe o pravicah Parlamenta do informacij in 
njegovih pravicah sozakonodajalca tudi pri zadevah v zvezi z raziskavami Euratom, da bi med 
drugim poenostavili prihodnje proračunske postopke;
– želi spomniti, da je Komisija 20. aprila 2011 predstavila predlog, temelječ na točkah od 21 
do 23 sedanjega medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
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parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju, kar bo osnova za pogajanja; potrjuje, da bi sporazum o financiranju projekta 
ITER z dodatnimi prenosi v razdelek 1a večletnega finančnega okvira omogočil hitro sprejetje 
raziskovalnega programa Euratom v letu 2011;

– je trdno prepričan, da dodatnega financiranja projekta ITER ni mogoče doseči s 
prerazporeditvijo znotraj razdelka 1a na podlagi zmanjšanja sredstev sedmega okvirnega 
programa za 100 milijonov EUR v letu 2012 in 360 milijonov EUR v letu 2013, saj bi s tem 
znatno zmanjšali prispevek tega programa k uresničevanju glavnih ciljev in izvajanju vodilnih 
pobud strategije Evropa 2020;
– želi pokazati odločno pripravljenost, da bi ohranili financiranje sedmega okvirnega 
programa; ne vidi nobene druge rešitve za to razen začasnega zmanjšanja financiranja za 
projekt ITER za 460 milijonov EUR leta 2012 in 2013, da se jasno pokaže stališče Parlamenta 
in s tem spodbudijo medinstitucionalna pogajanja, da bi čim prej dosegli obojestransko 
sprejemljiv dogovor o popolnem financiranju projekta ITER leta 2012 in 2013;

– izraža pripravljenost za pogajanja s Komisijo in Svetom o dodatni spremembi večletnega 
finančnega okvira za leti 2012 in 2013, da bi na podlagi predloga Komisije z dne 
20. aprila 2011 na osnovi točk od 21 do 23 sedanjega medinstitucionalnega sporazuma 
povečali zgornjo mejo razdelka 1a v letih 2012 in 2013 za financiranje projekta ITER;

– poudarja, da je še posebej pomembno preprečiti navzkrižja interesov med osebami, 
vključenimi v vodstvene strukture projektov ITER in F4E, ter izvajalci projekta;

– se ne strinja s stališčem Komisije glede opustitve ocene učinka tudi v sedanjih razmerah, ko 
je v primerjavi s programom za obdobje 2007–2011 predlagana podvojitev skupnega letnega 
financiranja programa, kar je prav gotovo znatna sprememba;
– poudarja, da je treba okrepiti vidike jedrske varnosti in zaščite pred sevanjem, ter zahteva 
prerazporeditev odobritev v prid jedrski varnosti in zaščiti pred sevanjem ob upoštevanju 
skupne zgornje meje programa, ki jo je predlagala Komisija;

– potrjuje, da je pomembno tudi, da mednarodni partnerji finančno in materialno polno 
prispevajo k projektu ITER v skladu s svojimi obveznostmi v okviru mednarodnega 
sporazuma o tem projektu;
– poudarja, da nobena odločitev zakonodajnega organa, ki podpira okvirni program Euratom, 
ne vpliva na odločitve proračunskega organa v okviru letnega proračunskega postopka.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. meni, da glavni referenčni znesek iz 
zakonodajnega predloga ni združljiv z 
zgornjo mejo iz razdelka 1a sedanjega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013; 
je seznanjen s predlogom Komisije z dne 
20. aprila 2011 (KOM(2011)0226) o 
spremembi sedanjega večletnega 
finančnega okvira na podlagi točk od 21 
do 23 Medinstitucionalnega sporazuma 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo z dne 17. maja 2006 o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju 
(medinstitucionalni sporazum), da bi za 
leti 2012 in 2013 vključila dodatno 
nepredvideno financiranje projekta ITER; 
je pripravljen, da se začne z vsemi 
sredstvi, ki jih zagotavlja 
medinstitucionalni sporazum, pogajati z 
drugo vejo proračunskega organa, da bi 
bil do konca leta 2011 dosežen hiter 
sporazum o financiranju raziskovalnega 
programa Euratom; poudarja, da 
nasprotuje vsem oblikam prerazporejanja 
iz sedmega okvirnega programa za 
raziskave, kot je predlagano v navedenem 
predlogu Komisije;

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Komisija, Evropski svet, Svet in 
države članice morajo začeti postopek za 
spremembo Pogodbe Euratom, s katero 
bodo okrepljene določbe te pogodbe o 
pravicah Evropskega parlamenta do 
informacij in njegovih pravicah 
sozakonodajalca pri zadevah v zvezi z 
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raziskavami Euratom, med drugim, da se 
poenostavijo prihodnji proračunski 
postopki.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta sklep mora določiti finančni okvir 
za celotno obdobje trajanja okvirnega 
programa (2012–2013), ki bo glavna 
referenčna točka za proračunski organ v 
smislu točke 37 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju.

(16) Ta sklep mora določiti finančni okvir 
za celotno obdobje trajanja okvirnega 
programa (2012–2013), ki bo glavna 
referenčna točka za proračunski organ v 
smislu točke 37 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju 
(medinstitucionalni sporazum). Komisija je 
20. aprila 2011 vložila predlog 
(KOM(2011)0206) o spremembi sedanjega 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2007–2013 na podlagi točk od 21 do 23 
medinstitucionalnega sporazuma, da bi za 
leti 2012 in 2013 vključila dodatne 
nepredvidene potrebe po financiranju 
projekta ITER. Ta predlog bi moral biti 
podlaga za sporazum med obema vejama 
proračunskega organa, ki mora biti 
sklenjen z vsemi sredstvi, ki jih zagotavlja 
medinstitucionalni sporazum, in brez 
prerazporejanja iz sedmega okvirnega 
programa za raziskave v okvirni program 
Euratom.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pri večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 je treba finančna 
sredstva za projekt ITER določiti za vse 
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programsko obdobje, tako da se bodo 
morale vse prekoračitve stroškov, ki 
presegajo delež EU v višini 6,6 milijarde 
EUR za obdobje gradnje reaktorja ITER, 
ki naj bi bila po sedanjih načrtih 
zaključena leta 2020, financirati zunaj 
zgornjih mej večletnega finančnega 
okvira („namenska vezava sredstev“).

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Mednarodna in svetovna razsežnost 
evropskih raziskovalnih dejavnosti je 
pomembna z vidika medsebojnih koristi. V 
okvirnem programu (2012–2013) naj bi 
sodelovale države, ki so v ta namen 
sklenile potrebne sporazume, na ravni 
projekta in na podlagi vzajemnih koristi pa 
naj bi v njem sodelovali tudi subjekti iz 
tretjih držav in mednarodnih organizacij za 
znanstveno sodelovanje.

(18) Mednarodna in svetovna razsežnost 
evropskih raziskovalnih dejavnosti je 
pomembna z vidika medsebojnih koristi. V 
okvirnem programu (2012–2013) naj bi 
torej po eni strani sodelovale države, ki so 
v ta namen sklenile potrebne sporazume, 
na ravni projekta in na podlagi vzajemnih 
koristi pa naj bi v njem sodelovali tudi 
subjekti iz tretjih držav in mednarodnih 
organizacij za znanstveno sodelovanje. Po 
drugi strani to pomeni tudi, da morajo 
mednarodni partnerji, še zlasti kar zadeva 
projekt ITER, v celoti spoštovati svoje 
finančne obveznosti.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Največji znesek za izvajanje okvirnega 
programa (2012–2013) je 2.560.270.000
EUR. Ta znesek se razdeli na naslednji 
način (v EUR):

Največji znesek za izvajanje okvirnega 
programa (2012–2013) je 2.100.270.000
EUR. Ta znesek se razdeli na naslednji 
način (v EUR):

Predlog spremembe 7
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Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– raziskave fuzijske energije 
2.208.809.000;

– raziskave fuzijske energije 
1.748.809.000; ta znesek vključuje 
potrebna sredstva za nadaljevanje 
programa JET v Culhamu;

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 
118.245.000;

– jedrska fisija, zlasti varnost, izboljšanje 
ravnanja z jedrskimi odpadki in zaščita 
pred sevanjem 118.245.000;
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Jan Mulder

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Kinga Gál


