
AD\931494BG.doc PE504.395v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2011/0460(NLE)

27.3.2013

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Съвета за приемане на 
Допълнителна научноизследователска програма по проекта „ITER“ 
(2014—2018 г.)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

Докладчик по становище: Nils Torvalds



PE504.395v02-00 2/10 AD\931494BG.doc

BG

PA_Legam



AD\931494BG.doc 3/10 PE504.395v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията за решение на Съвета за приемане на Допълнителна 
научноизследователска програма по проекта „ITER“ в рамките на Договора за Евратом 
има за цел да определи бъдещото финансиране от ЕС за „ITER“ за периода 2014—
2018 г.

Чрез своите изменения докладчикът би желал да подчертае, че участието на ЕС в 
проекта ITER следва да продължи за следващия програмен период чрез специфична 
финансова вноска от бюджета на ЕС предвид стратегическото значение на проекта.

Един аспект с жизненоважно значение, който трябва да бъде гарантиран, е проектът да 
се ползва от достатъчно финансиране с цел постигане на предвидените резултати без 
същевременно да се застрашава изпълнението на други програми на ЕС, по-специално 
в областта на научните изследвания. 

В това отношение докладчикът реши да следва официалната позиция на Парламента, 
възприета в неговия междинен доклад относно МФР от октомври 2012 г., и 
следователно да подкрепи предложението на Комисията за поставянето на ITER извън 
МФР, което означава над нейните тавани. Подобно решение би имало предимството, че 
се избягват евентуални преразпределения в полза на ITER за сметка на други програми 
на ЕС, и по-специално научноизследователски програми по функция 1а (основно 
„Хоризонт 2020“), както вече се е случвало в миналото. Това е в съответствие с 
принципа на единство на бюджета, залегнал в Договора, и същевременно запазва 
правомощията на Парламента в качеството му на бюджетен орган.

Финансирането за ITER през периода 2014—2018 г. следва да бъде защитено до 
максимален размер, определен в Регламента за МФР, така че да се избегнат 
евентуалните превишения на разходите, които застрашават изпълнението на други 
политики на ЕС, по-специално в областта на научните изследвания. Това означава, че 
всякакви превишения на разходите над максималния размер следва да бъдат 
финансирани по целесъобразност чрез увеличаване на таваните в МФР или чрез 
допълнителни ресурси над таваните.

Що се отнася до неговото финансиране докладчикът счита, че проектът следва да бъде 
финансиран чрез редовни собствени ресурси на Съюза, а не чрез външни целеви 
приходи. Това финансиране обаче трябва да се разглежда като допълнение към 
ресурсите, предложени от Комисията за програмата „Хоризонт 2020“, рамковата 
програма на Евратом или други програми на Съюза.

При все това трябва да се има предвид, че съгласно Договора за Евратом, към който се 
отнася предложението, Парламентът има само консултативна роля по отношение на 
Съвета. Европейският съвет от 7-8 февруари 2013 г. реши да включи ITER във функция 
1а, като определи максимална сума в размер на 2 707 милиона евро за неговото 
финансиране. С цел отчитане на тази политическа реалност и предвид консултативната 
роля на Парламента докладчикът би желал да представи на вниманието на комисията 
по бюджети и да постави за разискване алтернативното решение за приемане на 
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включването на ITER във функция 1а, но обособяването му в рамките на подтаван до 
максимален размер, който е в допълнение към предложеното от Комисията за другите 
програми на ЕС в рамките на тази функция, за да не се намалят разпределените за тях 
средства.

Евентуалната полза от такъв подход би била сближаване на позицията на Парламента с 
тази на Съвета, като същевременно се постигне основната цел за обособяване. При все 
това трябва да се има предвид, че тази възможност за обособяване разчита единствено 
на политическа структура и липсват правни гаранции за обособяване над таваните.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за решение
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Ангажиментът на Европейския 
съюз към Споразумението за 
създаването на Международна 
организация по термоядрена енергия 
ITER за съвместно изпълнение на 
проекта ITER1 (наричано по-долу 
„Споразумение за ITER“) отново се 
потвърждава.
__________________
1 ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 62.

Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Споразумението за създаване на 
Международната организация по 
термоядрена енергия „ITER“ за 
съвместно изпълнение на проекта 
ITER (наричано по-долу 
„Споразумение за ITER“) бе подписано 
на 21 ноември 2006 г. от Европейската 

(1) Споразумението за ITER беше
подписано на 21 ноември 2006 г. от 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом), Китайската народна 
република, Република Индия, Япония, 
Република Корея, Руската федерация и 
Съединените американски щати.
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общност за атомна енергия (Евратом), 
Китайската народна република, 
Република Индия, Япония, Република 
Корея, Руската федерация и 
Съединените американски щати.
Споразумението за ITER създаде 
Международната организация по 
термоядрена енергия ITER (наричана 
по-долу „Организация за ITER“), която 
носи пълна отговорност за 
изграждането, стопанисването, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на съоръженията на ITER.

Споразумението за ITER създаде 
Международната организация по 
термоядрена енергия ITER (наричана 
по-долу „Организация за ITER“), която 
носи пълна отговорност за 
изграждането, стопанисването, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на съоръженията на ITER.

Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За периода след 2013 г. Комисията в 
своето съобщение „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ предложи 
проекта ITER да се финансира извън
МФР.  Поради това следва да бъде 
създадена Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.

(5) За периода след 2013 г. Комисията в 
своето съобщение „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ предложи 
проекта ITER да се финансира над 
таваните в МФР, така че да се 
гарантира, че евентуалните 
превишения на разходите не 
застрашават финансирането и 
успешното изпълнение на други 
политики на Съюза, по-специално в 
областта на научните изследвания, 
като същевременно се запазват 
пълните правомощия на двата клона 
на бюджетния орган. Поради това 
следва да бъде създадена Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.
Въз основа на общите разходи, които 
ще бъдат договорени, финансирането 
следва да бъде обособено под формата 
на бюджетни кредити за поети 
задължения в регламента за МФР с 
цел гарантиране на финансирането за 
ITER без да се излагат на опасност 
други приоритети на ЕС като 
„Хоризонт 2020“ или програмата 
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Еразъм.

Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с 
вноски на държавите членки въз 
основа на изискуема ставка спрямо 
брутния национален доход (БНД) на 
всяка държава членка, както е 
определен за целите на изчисляването 
на вноската от собствени ресурси от 
БНД към общия бюджет на 
Европейския съюз. Вноските се 
внасят в общия бюджет на 
Европейския съюз и са предназначени 
за тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира
над таваните в МФР с вноски от 
собствените ресурси на Съюза и 
максималният размер на нейното 
финансиране следва да бъде обособен 
от бюджета на Съюза в Регламента 
за МФР. Този максимален размер 
трябва да се разглежда като 
допълнение към бюджета, предложен 
от Комисията за програмата 
„Хоризонт 2020“, рамковата програма 
на Евратом или други програми на 
Съюза. Трети държави, сключили 
споразумения за сътрудничество с 
Евратом в областта на управляемия 
термоядрен синтез, чиито съответни 
научноизследователски програми са по 
този начин свързани с тези на Евратом, 
следва да са в състояние също да 
осигурят принос за програмата.

Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Всякакви превишения на 
разходите над максималния размер 
от (…), установен в член 3, не следва 
да влияят по никакъв начин върху 
други проекти, финансирани от 
бюджета на Съюза, и следва да се 
финансират по целесъобразност чрез 
допълнителни ресурси над таваните.
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Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Двата клона на бюджетния орган 
са съгласни, че всяко отлагане или 
прехвърляне в бъдеще на неизпълнени 
бюджетни кредити за плащания, 
свързани с проекта ITER, следва да 
бъдат избягвани, и поемат 
ангажимент да работят съвместно с 
цел предотвратяване на подобна 
ситуация.

Изменение 7
Предложение за решение
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се финансира с вноска от 
най-много 2,573 млн. EUR (по текущи 
цени) съгласно член 3.

Програмата се финансира с вноска от 
най-много 2,573 милиона евро (по 
текущи цени) над таваните в МФР,
съгласно член 3, в допълнение към 
бюджета, предложен от Комисията 
за програмата „Хоризонт 2020“, 
рамковата програма на Евратом или 
други програми на Съюза. Всякакви 
превишения на разходите над 
максималния размер не влияят върху 
други проекти, финансирани от 
бюджета на Съюза, и се финансират 
по целесъобразност чрез 
допълнителни ресурси над таваните.

Изменение 8
Предложение за решение
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се финансира с вноски на Програмата се финансира със собствени 
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държавите членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската 
от собствени ресурси от БНД към 
общия бюджет на Европейския съюз. 
Тези вноски се смятат за външни 
целеви приходи за Програмата в 
съответствие с [член ХХ от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 на 
Европейския парламент и Съвета [нов 
Финансов регламент].

ресурси на Съюза.

Изменение 9
Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, финансовите интереси на 
Съюза са защитени чрез прилагането на 
превантивни мерки срещу измама, 
корупция и всякакви други незаконни 
дейности, чрез ефективни проверки и, 
при установяването на нередности, чрез 
събирането на недължимо платените 
суми и, когато е уместно, чрез 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

1. Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, финансовите интереси на 
Съюза са защитени чрез прилагането на 
превантивни мерки срещу измама, 
корупция и всякакви други незаконни 
дейности, чрез ефективни проверки и, 
при установяването на нередности, чрез 
събирането на недължимо платените 
суми и, когато е уместно, чрез 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. Комисията също 
така предприема подходящи мерки, 
които гарантират подходящ контрол 
на риска и избягване на превишения на 
разходите.

Изменение 10
Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията или нейни представители 
и Сметната палата имат правомощия за 
извършване на одити по документи и на 
място на всички бенефициери на 
безвъзмездни средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по силата на 
настоящото решение.

2. Комисията или нейни представители 
и Сметната палата имат правомощия за 
извършване на одити по документи и на 
място на всички бенефициери на 
безвъзмездни средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по силата на 
настоящото решение. Предвид факта, 
че мащабът и сериозните 
недостатъци на проекта ITER в 
миналото изискват строг контрол 
от страна на Европейския парламент 
в качеството му на бюджетен орган и 
на орган по освобождаването от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, 
Комисията информира редовно 
Европейския парламент относно 
развитието на програмата, и по-
специално във връзка с разходите и 
графика.
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