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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2011/0460(NLE)

27.3.2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το 
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER (2014-2018)
(COM(2011)0931 – C7 0032/2012 – 2011/0460(NLE))

Εισηγητής: Nils Torvalds



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

EL

PA_Legam



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

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση 
«Συμπληρωματικού Προγράμματος Έρευνας» για το έργο ITER, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη της Ευρατόμ, αποσκοπεί στον καθορισμό της μελλοντικής χρηματοδότησης του
ITER από την ΕΕ για την περίοδο 2014 - 2018.

Με τις τροπολογίες του, ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να τονίσει ότι η συμμετοχή της 
ΕΕ στο έργο ITER θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού με 
μια ειδική οικονομική συμβολή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεδομένης της στρατηγικής 
σημασίας του έργου.

Μια βασική πτυχή που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ότι το έργο θα επωφεληθεί από επαρκή 
χρηματοδότηση για να επιτύχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, χωρίς ταυτόχρονα να τεθεί 
σε κίνδυνο η υλοποίηση άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, ειδικά στον τομέα της έρευνας. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης αποφάσισε να ακολουθήσει εν προκειμένω την επίσημη θέση 
που έλαβε το Κοινοβούλιο στην ενδιάμεση έκθεσή του του Οκτωβρίου 2012 σχετικά με το 
ΠΔΠ και, επομένως, να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής για τοποθέτηση του ITER 
εκτός του ΠΔΠ, δηλαδή πέραν των ανώτατων ορίων του. Η λύση αυτή θα είχε το 
πλεονέκτημα της αποφυγής πιθανών ανακατανομών υπέρ του ITER και εις βάρος άλλων 
προγραμμάτων της ΕΕ και ειδικά των ερευνητικών προγραμμάτων του τομέα 1α (κυρίως του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ), όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν. Τούτο είναι 
συμβατό με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στη Συνθήκη, ενώ, 
ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται τα προνόμια του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής.

Η χρηματοδότηση του ITER κατά την περίοδο 2014-2018 θα πρέπει να οριοθετηθεί μέχρι ένα 
μέγιστο ποσό το οποίο θα καθοριστεί στον κανονισμό ΠΔΠ, ούτως ώστε να αποφευχθούν 
πιθανές υπερβάσεις δαπανών που απειλούν την εφαρμογή άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως 
στον τομέα της έρευνας. Τούτο σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπέρβαση δαπανών πέραν του 
μέγιστου ποσού πρέπει να καλύπτεται από την αύξηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ ή 
μέσω πρόσθετων πόρων πέραν των ανώτατων ορίων εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Όσον αφορά τη χρηματοδότησή του, ο εισηγητής φρονεί ότι το έργο θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί μέσω των συνηθισμένων ιδίων πόρων της Ένωσης και όχι μέσω εξωτερικών 
εσόδων ειδικού προορισμού. Ωστόσο, αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να θεωρηθεί 
επιπρόσθετη προς τους πόρους που προτείνει η Επιτροπή για το πρόγραμμα - πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» , το πρόγραμμα - πλαίσιο Ευρατόμ ή άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρατόμ, στην οποία 
αναφέρεται η παρούσα πρόταση, το Κοινοβούλιο έχει αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο έναντι του 
Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε να 
υπαγάγει το ITER στο τομέα 1α, ορίζοντας μέγιστο ποσό ύψους 2.707 εκατομμυρίων ευρώ 
για τη χρηματοδότησή του. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αυτή η πολιτική 
πραγματικότητα και ο συμβουλευτικός ρόλος του Κοινοβουλίου, ο εισηγητής θα ήθελε να 
θέσει υπόψη της Επιτροπής BUDG και επί τάπητος την εναλλακτική λύση της αποδοχής της 
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υπαγωγής του ITER στον τομέα 1α αλλά και της οριοθέτησής του εντός ενός επιμέρους 
ανώτατου ορίου μέχρι ένα μέγιστο ποσό που προβλέπεται να είναι επιπρόσθετο προς το ποσό 
που η Επιτροπή πρότεινε για τα άλλα προγράμματα της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε 
να μη μειωθούν τα κονδύλιά τους. 

Το πιθανό όφελος αυτής της προσέγγισης θα ήταν η προσέγγιση της θέσης του Κοινοβουλίου 
με τη θέση του Συμβουλίου και η συνακόλουθη επίτευξη του κεντρικού στόχου της 
οριοθέτησης. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η επιλογή αυτή για την οριοθέτηση 
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα πολιτικό οικοδόμημα και δεν παρέχει τις νομικές 
εγγυήσεις της οριοθέτησης πέραν των ανώτατων ορίων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη - 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η προσήλωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Συμφωνία σχετικά με την 
ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER1

(εφεξής η «συμφωνία ITER») 
επαναβεβαιώνεται.
__________________
1 ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 62

Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η συμφωνία σχετικά με την ίδρυση 
του διεθνούς οργανισμού ενέργειας 
σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού 
υλοποίηση του σχεδίου ITER (εφεξής, η 
«συμφωνία ITER») υπεγράφη στις 21 
Νοεμβρίου 2006 από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), 

(1) Η συμφωνία ITER υπεγράφη στις 21 
Νοεμβρίου 2006 από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), 
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τη 
Δημοκρατία της Ινδίας, την Ιαπωνία, τη 
Δημοκρατία της Κορέας, τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
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τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τη 
Δημοκρατία της Ινδίας, την Ιαπωνία, τη 
Δημοκρατία της Κορέας, τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής. Η συμφωνία ITER ιδρύει 
τον διεθνή οργανισμό ενέργειας σύντηξης 
ITER (εφεξής, «ο οργανισμός ITER»), ο 
οποίος έχει πλήρη ευθύνη για την 
κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και 
απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων του 
ITER.

της Αμερικής. Η συμφωνία ITER ιδρύει 
τον διεθνή οργανισμό ενέργειας σύντηξης 
ITER (εφεξής, «ο οργανισμός ITER»), ο 
οποίος έχει πλήρη ευθύνη για την 
κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και 
απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων του 
ITER.

Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της
«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου 
ITER εκτός του ΠΔΠ. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να συνταχθεί Συμπληρωματικό 
Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER για 
την περίοδο 2014 έως 2018.

(5) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της
«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου 
ITER πέραν των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
πιθανή υπέρβαση των δαπανών δεν θα 
απειλήσει τη χρηματοδότηση και την 
επιτυχή εφαρμογή άλλων πολιτικών της 
Ένωσης ειδικά στον τομέα της έρευνας, 
ενώ ταυτόχρονα θα διατηρηθούν όλες οι 
αρμοδιότητες αμφότερων των σκελών 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνταχθεί
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας για
το έργο ITER για την περίοδο 2014 έως
2018. Με βάση το συνολικό κόστος που 
πρέπει να συμφωνηθεί, η χρηματοδότηση 
θα πρέπει να οριοθετηθεί στις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων στον κανονισμό 
για το ΠΔΠ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του 
ITER, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο άλλες 
προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ή το 
πρόγραμμα Erasmus.
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Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει του συντελεστή που 
ισχύει για το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους μέλους, 
όπως ορίζεται για τον σκοπό του 
υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι εν λόγω συνεισφορές καταβάλλονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζονται
για το ανωτέρω πρόγραμμα. Οι τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία 
συνεργασίας με την Ευρατόμ στο πεδίο της 
ελεγχόμενης ενέργειας σύντηξης, με την 
οποία τα αντίστοιχα ερευνητικά 
προγράμματά τους συνδέονται με τα 
προγράμματα της Ευρατόμ, θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να συνεισφέρουν στο 
εν λόγω πρόγραμμα.

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί πέραν των ανώτατων 
ορίων του ΠΔΠ από συνεισφορές
προερχόμενες από τους ιδίους πόρους της 
Ένωσης και το μέγιστο ποσό της 
χρηματοδότησής του θα πρέπει να 
οριοθετηθεί έναντι του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στον κανονισμό για το ΠΔΠ. 
Αυτό το ανώτατο ποσό πρέπει να 
θεωρηθεί πρόσθετο στον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής για το πρόγραμμα-πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» , το πρόγραμμα-
πλαίσιο Ευρατόμ ή άλλα προγράμματα 
της Ένωσης. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης 
ενέργειας σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της 
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται να 
συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Οποιαδήποτε υπέρβαση δαπανών 
πέραν του μέγιστου ποσού των (...) που 
ορίζεται στο άρθρο 3 δεν πρέπει να έχει 
αντίκτυπο σε άλλα έργα που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί μέσω πρόσθετων 
πόρων πέραν των ανώτατων ορίων 
εφόσον κριθεί σκόπιμο.
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Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για 
τον προϋπολογισμό αρχής συμφωνούν ότι 
θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
αναβολή ή μετακύλιση πιστώσεων 
πληρωμών που δεν εκτελέσθηκαν και 
σχετίζονται με το έργο ITER και 
δεσμεύονται να συνεργαστούν για να 
αποφευχθεί αυτή η κατάσταση.

Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς 2.573 
εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς 2.573 
εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)
πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 3, επιπροσθέτως 
προς τον προϋπολογισμό που προτείνει η 
Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020», το πρόγραμμα-πλαίσιο Ευρατόμ ή 
άλλα προγράμματα της Ένωσης.
Οποιαδήποτε υπέρβαση δαπανών πέραν 
αυτού του μέγιστου ποσού δεν έχει 
αντίκτυπο σε άλλα έργα που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και 
καλύπτεται μέσω πρόσθετων πόρων 
πέραν των ανώτατων ορίων εφόσον 
κριθεί σκόπιμο.

Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους 
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συνεισφορές των κρατών μελών βάσει 
του συντελεστή που ισχύει για το 
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) 
κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται για 
τους σκοπούς του υπολογισμού της 
συνεισφοράς ιδίων πόρων του ΑΕΕ στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
θεωρούνται εξωτερικά έσοδα ειδικού 
προορισμού για το πρόγραμμα σύμφωνα 
με το [άρθρο ΧΧ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] .

ιδίους πόρους της Ένωσης.

Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 
Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κατάλληλα 
μέτρα που εξασφαλίζουν κατάλληλο 
έλεγχο του κινδύνου και την αποφυγή της 
υπέρβασης δαπανών.

Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους τους υπεργολάβους και άλλα 
τρίτα μέρη που έχουν λάβει κονδύλια της 
Ένωσης βάσει της παρούσας απόφασης.

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους τους υπεργολάβους και άλλα 
τρίτα μέρη που έχουν λάβει κονδύλια της 
Ένωσης βάσει της παρούσας απόφασης. 
Φρονώντας ότι το μέγεθος και οι σοβαρές 
ελλείψεις που παρουσίαζε το σχέδιο ITER 
στο παρελθόν επιβάλλουν εντατικό έλεγχο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
πλαίσιο της ιδιότητάς του ως αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό και την απαλλαγή
αρχής, η Επιτροπή ενημερώνει σε 
τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την εξέλιξη του 
προγράμματος, ιδίως από πλευράς 
κόστους και χρονοδιαγράμματος.
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