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LÜHISELGITUS

ITER-projekti täiendava teadusprogrammi Euratomi asutamislepingu alusel vastuvõtmist 
käsitleva komisjoni esitatud nõukogu otsuse ettepaneku eesmärk on määrata kindlaks ITER-
projektile aastatel 2014–2018 ettenähtud ELi tulevased rahalised vahendid.

Raportöör tahab muudatusettepanekutega rõhutada, et ELi osalemine ITER-projektis peaks 
jätkuma järgmisel programmitöö perioodil ELi eelarvest eraldatava rahalise eritoetusega, 
kuna tegu on strateegiliselt tähtsa projektiga.

Ühe tähtsa aspektina tuleks tagada, et projektile eraldatakse piisavalt rahalisi vahendeid 
kavandatud tulemuste saavutamiseks, seadmata samas ohtu teiste ELi programmide 
rakendamist, eelkõige teadusuuringute valdkonnas. 

Raportöör otsustas selles osas järgida parlamendi poolt mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevas 2012. aasta oktoobri vahearuandes võetud seisukohta ja toetada seetõttu komisjoni 
ettepanekut jätta ITER-projekt mitmeaastasest finantsraamistikust välja, pidades eelkõige 
silmas selle ülemmäärasid. Sellise lahenduse eelis on see, et niiviisi välditakse võimalikke 
ümberpaigutamisi ITER-projekti kasuks teiste ELi programmide, eelkõige 
teadusprogrammide arvelt rubriigi 1a alt (peamiselt Horisont 2020), nagu on juhtunud varem. 
See on kooskõlas aluslepingus sätestatud eelarve ühtsuse põhimõttega ning kaitseb samas 
parlamendi kui eelarvepädeva institutsiooni õigusi.

ITER-projekti rahastamiseks ajavahemikul 2014–2018 tuleks tagada maksimumsumma, mis 
on kindlaks määratud mitmeaastase finantsraamistiku määruses, et vähendada ülekulusid, mis 
ohustavad teiste ELi poliitikavaldkondade rakendamist, eelkõige teadusuuringute valdkonnas. 
See tähendab, et maksimumsummat ületavate mis tahes kulude katmiseks tuleks suurendada 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid või kasutada vajaduse korral ülemmäärasid 
ületavaid lisavahendeid.

Raportöör on seisukohal, et projekti tuleks rahastada liidu tavapärastest omavahenditest, mitte 
sihtotstarbelisest välistulust. Siiski tuleb rahastamist käsitleda täiendusena vahenditele, mille 
komisjon on ette näinud programmile Horisont 2020, Euratomi raamprogrammile ja muudele 
liidu programmidele.

Siiski tuleb silmas pidada, et Euratomi asutamislepingus, millele käesolev ettepanek toetub, 
on parlamendil nõukogu suhtes puhtalt konsulteeriv roll. Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 
2013. aasta kohtumisel otsustati ITER-projekt paigutada rubriiki 1a ning selle rahastamise 
maksimumsummaks määrati 2707 miljonit eurot. Selle poliitilise tegelikkuse 
arvessevõtmiseks ja silmas pidades parlamendi konsulteerivat rolli soovib raportöör juhtida 
eelarvekomisjoni tähelepanu ja arutelu alternatiivsele lahendusele, mille kohaselt ollakse nõus 
ITER-projekti paigutamisega rubriiki 1a, ent nõutakse selle rahastamiseks maksimumsumma 
tagamist vaheülemmäära raames, mis oleks täienduseks komisjoni poolt sellest rubriigist 
teiste ELi programmide rahastamiseks kavandatud vahenditele, et mitte vähendada 
kõnealustele programmidele ettenähtud assigneeringuid. 

Sellise lähenemisviisi võimalik eelis oleks see, et parlamendi seisukoht oleks lähemal 
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nõukogu seisukohale ning saavutatakse oluline sihtotstarbelise kasutamise eesmärk. Siiski 
tuleb meeles pidada asjaolu, et sihtotstarbelise kasutamise võimalus on üksnes poliitiline 
lahendus ning selle puhul puuduvad õiguslikud tagatised sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
väljaspool ülemmäärasid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus - 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Kinnitatakse taas Euroopa Liidu 
osalust ITER-projekti ühiseks 
elluviimiseks loodavas ITERi 
Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika 
Organisatsiooni asutamislepingus1

(edaspidi „ITERi leping”).
__________________
1 ELT L 358, 16.12.2006, lk 62.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ITER-projekti ühiseks elluviimiseks 
loodava ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu (edaspidi „ITERi
leping”) allkirjastasid 21. novembril 2006 
Euroopa Aatomienergiaühendus
(Euratom), Hiina Rahvavabariik, India 
Vabariik, Jaapan, Korea Vabariik, 
Venemaa Föderatsioon ja Ameerika 
Ühendriigid. ITERi lepinguga asutatakse 
ITERi Rahvusvaheline 
Termotuumaenergeetika Organisatsioon
(edaspidi „ITERi organisatsioon”), mis 
vastutab täies ulatuses ITERi rajatiste 

(1) ITERi lepingu allkirjastasid 
21. novembril 2006 Euroopa 
Aatomienergiaühendus (Euratom), Hiina 
Rahvavabariik, India Vabariik, Jaapan, 
Korea Vabariik, Venemaa Föderatsioon ja 
Ameerika Ühendriigid. ITERi lepinguga 
asutatakse ITERi Rahvusvaheline 
Termotuumaenergeetika Organisatsioon
(edaspidi „ITERi organisatsioon”), mis 
vastutab täies ulatuses ITERi rajatiste 
ehitamise, käitamise, kasutamise ja 
inaktiveerimise eest.
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ehitamise, käitamise, kasutamise ja 
inaktiveerimise eest.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat tegi 
komisjon oma teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
ettepaneku rahastada ITER-projekti 
väljaspool mitmeaastast raamistikku. 
Seepärast tuleks ajavahemikuks 2014–2018 
luua ITER-projekti täiendav 
teadusprogramm.

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat tegi 
komisjon oma teatises „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
ettepaneku rahastada ITER-projekti 
väljaspool mitmeaastase raamistiku 
ülemmäärasid, et võimalikud ülekulud ei 
ohustaks teiste liidu poliitikavaldkondade 
rahastamist ja edukat rakendamist, 
eelkõige teadusuuringute valdkonnas, 
ning säilitada samas täiel määral mõlema 
eelarvepädeva institutsiooni õigused.
Seepärast tuleks ajavahemikuks 2014–2018 
luua ITER-projekti täiendav 
teadusprogramm. Rahastamine tuleks 
kokkulepitavate kogukulude põhjal 
eraldada kulukohustuste 
assigneeringutena mitmeaastase 
finantsraamistiku määruses, tagamaks 
ITERi rahastamise nii, et see ei 
kahjustaks teisi ELi prioriteete, nagu 
Horisont 2020 või programm Erasmus.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
liikmesriikide osamaksetest, mis 
põhinevad sissenõudmismääral, mida 
kohaldatakse iga liikmesriigi 
kogurahvatulu suhtes, nagu see on 
määratletud kogurahvatulu omavahendite 
osa arvutamiseks Euroopa Liidu 

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
väljaspool mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärasid liidu 
omavahenditest ning projekti 
rahastamiseks tuleks tagada 
maksimumsumma, mis on kindlaks 
määratud mitmeaastase finantsraamistiku 
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üldeelarves. Kõnealused osamaksed 
tehakse Euroopa Liidu üldeelarvesse 
eespool nimetatud programmi jaoks. 
Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

määruses. Maksimumsumma täiendab 
eelarvet, mille komisjon on ette näinud 
programmile Horisont 2020, Euratomi 
raamprogrammile ja muudele liidu 
programmidele. Kolmandad riigid, kes on 
sõlminud Euratomiga juhitava 
termotuumasünteesi alase koostöölepingu, 
mis seob nende vastavad 
uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Artiklis 3 sätestatud (…) suurust 
maksimumsummat ületavad kulud ei 
tohiks kuidagi mõjutada muid liidu 
eelarvest rahastatavaid projekte ning 
nende katmiseks tuleks kasutada vajaduse 
korral ülemmäärasid ületavaid 
lisavahendeid.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Mõlemad eelarvepädevad 
institutsioonid nõustuvad, et ITER-
projektiga seotud täitmata maksete 
assigneeringute edasilükkamist või 
pikendamist tuleks vältida ning nad 
kohustuvad tegema koostööd sellise 
olukorra vältimiseks. 

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklile 3 rahastatakse 
programmi maksimaalselt 2 573 miljoni 
euro suuruse toetusega (jooksevväärtuses).

Vastavalt artiklile 3 rahastatakse 
programmi maksimaalselt 2 573 miljoni 
euro suuruse toetusega (jooksevväärtuses)
väljaspool mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärasid, lisaks 
eelarvele, mille komisjon on ette näinud 
programmile Horisont 2020, Euratomi 
raamprogrammile ja muudele liidu 
programmidele. Nimetatud 
maksimumsummat ületavad kulud ei tohi 
kuidagi mõjutada muid liidu eelarvest 
rahastatavaid projekte ning nende 
katmiseks tuleb kasutada vajaduse korral 
ülemmäärasid ületavaid lisavahendeid.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rahastatakse liikmesriikide 
osamaksetest, mis põhinevad 
sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, 
nagu see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid 
osamakseid käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Programmi rahastatakse liidu 
omavahenditest.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva otsuse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva otsuse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
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kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega. Komisjon võtab samuti 
kasutusele asjakohased meetmed, millega 
tagatakse piisav riskikontroll ja välditakse 
ülekulude teket.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil või tema esindajatel ja 
kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapealsete 
kontrollide alusel kõiki toetusesaajaid, 
töövõtjaid, alltöövõtjaid ja muid 
kolmandaid isikuid, keda on käesoleva 
otsuse alusel rahastatud liidu vahenditest.

2. Komisjonil või tema esindajatel ja 
kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapealsete 
kontrollide alusel kõiki toetusesaajaid, 
töövõtjaid, alltöövõtjaid ja muid 
kolmandaid isikuid, keda on käesoleva 
otsuse alusel rahastatud liidu vahenditest. 
ITER-projekti ulatuse ja varasemate 
tõsiste puudujääkide tõttu on nõutav, et 
Euroopa Parlament teostaks 
eelarvepädeva institutsioonina ja eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutava institutsioonina hoolikat 
järelevalvet ning komisjon teavitab 
Euroopa Parlamenti korrapäraselt 
programmi edenemisest, pidades eelkõige 
silmas kulusid ja ajakava.
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