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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt 
ITER podle Smlouvy o Euratomu, který předložila Komise, je stanovit budoucí finanční 
prostředky EU na ITER pro období 2014–2018.

Pozměňovacími návrhy by navrhovatel chtěl zdůraznit, že zapojení EU do projektu ITER by 
vzhledem ke strategickému významu projektu mělo v následujícím programovém období 
pokračovat prostřednictvím zvláštního finančního příspěvku z rozpočtu EU.

Jedním z klíčových aspektů, který je třeba zajistit, je, aby byl pro projekt k dispozici dostatek 
prostředků k dosažení předpokládaných výsledků, aniž by bylo současně ohroženo provádění 
dalších programů EU, zejména v oblasti výzkumu. 

Navrhovatel se v této souvislosti rozhodl následovat oficiální stanovisko přijaté Parlamentem 
v jeho prozatímní zprávě o víceletém finančním rámci (VFR) z října 2012, a podpořit proto 
návrh Komise, aby byl ITER financován mimo VFR, což znamená nad jeho rámec. Takové 
řešení by mělo tu výhodu, že by se předešlo případným přerozdělením ve prospěch ITER na 
úkor jiných programů EU a konkrétně výzkumných programů v rámci okruhu 1a (hlavně 
Horizont 2020), k čemuž v minulosti již došlo. To je v souladu se zásadou jednotnosti 
rozpočtu zakotvenou ve Smlouvě a současně zachovává Parlamentu výsady rozpočtového 
orgánu.

Financování projektu ITER v období 2014–2018 by mělo být přesně vymezeno na maximální 
částku stanovenou v nařízení o VFR, aby se zabránilo možnému přečerpání prostředků, jež by 
ohrozilo provádění dalších politik EU, zejména v oblasti výzkumu. To znamená, že jakékoli 
překročení nákladů nad maximální částku by mělo být podle potřeby financováno zvýšením 
stropů VFR nebo prostřednictvím dodatečných zdrojů nad rámec těchto stropů.

Pokud jde o financování, je navrhovatel toho názoru, že by projekt měl být financován 
z běžných vlastních zdrojů Unie, nikoli prostřednictvím vnějšího účelově vázaného příjmu. 
Tyto finanční prostředky však představují dodatečné prostředky ke zdrojům navrženým 
Komisí pro program Horizont 2020, rámcový program EURATOM nebo jiné programy Unie.

Je třeba nicméně uvážit, že podle Smlouvy o Euratomu, na kterou současný návrh odkazuje, 
má Parlament vůči Radě pouze konzultativní roli. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 
7.–8. února 2013 rozhodla začlenit ITER do okruhu 1a a stanovila maximální částku 
2 707 milionů EUR na jeho financování. Při zohlednění této politické reality a vzhledem ke 
konzultativní roli Parlamentu by chtěl navrhovatel upozornit Rozpočtový výbor na 
alternativní řešení akceptovat začlenění projektu ITER do okruhu 1a, ale omezit jej v rámci 
dílčího stropu na maximální částku, která je chápána jako přídavek navíc k částce, jež Komise 
navrhla pro ostatní programy EU v tomto okruhu, aby nedošlo ke snížení jejich přídělů, a toto 
alternativní řešení v Rozpočtovém výboru projednat.

Možný přínos takového přístupu by spočíval v přiblížení postoje Parlamentu postoji Rady a 
zároveň by byl dosažen hlavní cíl, jímž je přísné vyčlenění prostředků. Nicméně je třeba mít 
na paměti, že tato možnost vyčlenění se opírá pouze o politický koncept a postrádá právní 
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záruky vyčlenění nad rámec stropů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Závazek Evropské unie k plnění 
Dohody o založení Mezinárodní 
organizace energie z jaderné syntézy 
ITER pro společnou realizaci projektu 
ITER1 (dále jen „dohoda o ITER“) je 
znovu potvrzen.
__________________
1 Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62.

Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 21. listopadu 2006 Evropské 
společenství pro atomovou energii (dále 
jen „Euratom“), Čínská lidová republika, 
Indická republika, Japonsko, Korejská 
republika, Ruská federace a Spojené státy 
americké podepsaly Dohodu o založení 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy ITER pro společnou realizaci 
projektu ITER  (dále jen „dohoda o 
ITER“). Dohodou o ITER se zakládá 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy ITER (dále jen „organizace 
ITER”), která je plně odpovědná za 
výstavbu, provoz, využívání a deaktivaci 
zařízení ITER.

(1) Dne 21. listopadu 2006 Evropské 
společenství pro atomovou energii (dále 
jen „Euratom“), Čínská lidová republika, 
Indická republika, Japonsko, Korejská 
republika, Ruská federace a Spojené státy 
americké podepsaly dohodu o ITER. 
Dohodou o ITER se zakládá Mezinárodní 
organizace energie z jaderné syntézy ITER 
(dále jen „organizace ITER”), která je plně 
odpovědná za výstavbu, provoz, využívání 
a deaktivaci zařízení ITER.
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Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“  navrhla, aby byl projekt 
ITER financován mimo víceletý finanční 
rámec. Proto by měl být zřízen doplňkový 
výzkumný program pro projekt ITER pro 
období 2014 až 2018.

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“ navrhla, aby byl projekt 
ITER financován nad rámec víceletého 
finančního rámce v zájmu zajištění toho, 
aby případné překročení nákladů 
neohrozilo financování a úspěšné 
provádění jiných politik Unie zejména 
v oblasti výzkumu, a to při zachování 
veškerých pravomocí obou složek 
rozpočtového orgánu. Proto by měl být 
zřízen doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER pro období 2014 až 2018. 
Prostředky, stanovené na základě 
celkových schválených nákladů, by měly 
být v nařízení o VFR vyčleněny 
v prostředcích na závazky s cílem zajistit 
financování projektu ITER, aniž by to 
ohrozilo další priority EU, jako jsou 
programy Horizont 2020 nebo Erasmus.

Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován 
příspěvky členských států na základě 
sazby uplatňované na hrubý národní 
důchod (HND) každého členského státu, 
která je stanovena pro účely výpočtu 
příspěvku do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určeného na vlastní zdroje 
odvozené z HND. Tyto příspěvky se 
odvedou do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a jsou účelově vázány na 
tento program. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován nad 
rámec stropů VFR příspěvky z vlastních 
zdrojů Unie a maximální částka 
financování by měla být vyčleněna 
z rozpočtu Unie v nařízení o VFR. Tato 
maximální částka představuje dodatečné 
prostředky k rozpočtu navrženému Komisí 
pro program Horizont 2020, rámcový 
program EURATOM nebo jiné programy 
Unie. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 
jejich příslušné výzkumné programy 
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jejich příslušné výzkumné programy 
k programům Euratomu, by rovněž měly
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

k programům Euratomu, by rovněž měly 
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Přečerpání prostředků nad rámec 
maximální částky (...) stanovené v článku 
3 by nemělo mít dopad na jiné projekty 
financované z rozpočtu Unie a mělo by být 
financováno případně z dodatečných 
zdrojů nad rámec stropů.

Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Obě složky rozpočtového orgánu 
souhlasí s tím, že je třeba se vyhnout 
jakémukoli odložení nebo převodu 
nepoužitých prostředků na platby 
souvisejících s projektem ITER, a zavazují 
se ke spolupráci, aby se takové situaci 
předešlo.

Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 2 573 
milionů EUR (v běžných cenách) podle
článku 3.

Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 2 573 
milionů EUR (v běžných cenách) nad 
rámec stropů víceletého finančního rámce
podle článku 3, navíc k rozpočtu, který 
Komise navrhla pro program Horizont 
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2020, rámcový program EURATOM či 
jiné programy Unie. Přečerpání 
prostředků nad rámec této maximální 
částky nesmí mít dopad na jiné projekty 
financované z rozpočtu Unie a je případně 
financováno z dodatečných zdrojů nad 
rámec stropů.

Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .

Program je financován z vlastních zdrojů 
Unie.

Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek a 
případně účinnými, přiměřenými a 
odrazujícími sankcemi.

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek a 
případně účinnými, přiměřenými a 
odrazujícími sankcemi. Komise rovněž 
uplatní vhodná opatření, která zajistí 
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náležitou kontrolu rizik a zabrání 
přečerpávání nákladů.

Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr 
mají pravomoc provádět na základě 
dokumentů a kontrol a inspekcí na místě 
audit u všech příjemců grantů, dodavatelů, 
subdodavatelů a jiných třetích stran, kteří 
obdrželi finanční prostředky Unie na 
základě tohoto rozhodnutí.

2. Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr 
mají pravomoc provádět na základě 
dokumentů a kontrol a inspekcí na místě 
audit u všech příjemců grantů, dodavatelů, 
subdodavatelů a jiných třetích stran, kteří 
obdrželi finanční prostředky Unie na 
základě tohoto rozhodnutí. Vzhledem 
k rozsahu projektu ITER a k vážným 
nedostatkům v minulosti je nezbytné, aby 
na něj důsledně dohlížel Evropský 
parlament jakožto rozpočtový orgán 
a orgán příslušný k udělení absolutoria a 
aby Komise pravidelně informovala 
Evropský parlament o plnění programu, 
zejména pokud jde o náklady a 
harmonogram.
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