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RÖVID INDOKOLÁS

Az Euratom-Szerződésen alapuló ITER projektre vonatkozó kiegészítő kutatási program 
elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat célja a jövőbeli uniós 
finanszírozás meghatározása a 2014 és a 2018 közötti időszakra vonatkozóan.

Módosításaival az előadó hangsúlyozni szeretné, hogy tekintettel az ITER projekt stratégiai 
jelentőségére, a következő programozási időszakban az uniós költségvetésből biztosított 
egyedi hozzájárulás révén kell folytatni a projektben való uniós részvételt.

Az egyik fontos szempont, amelyet érvényesíteni kell az, hogy a projekt a tervezett 
eredmények elérése érdekében megfelelő finanszírozáshoz jusson, ugyanakkor ne sodorja 
veszélybe különösen a kutatás terén más uniós programok végrehajtását. 

Az előadó úgy határozott, hogy e tekintetben követi a Parlament által a többéves pénzügyi 
keretről szóló 2012. októberi köztes jelentésben megfogalmazott hivatalos álláspontot, és 
ennek megfelelően támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az ITER-t emeljék ki a 
többéves pénzügyi keretből, azaz annak felső határain túl finanszírozzák. Ez a megoldás azzal 
az előnnyel járna, hogy elkerülhető lenne az ITER számára történő átcsoportosítás az 1a. 
fejezet (elsősorban Horizont 2020) alá tartozó más uniós programok és különösen kutatási 
programok rovására. Mindez megfelel a költségvetés egységességének Szerződésben foglalt
elvével, továbbá fenntartja a Parlament mint költségvetési hatóság előjogát.

Az ITER 2014 és 2015 közötti finanszírozásának maximális összegét el kell különíteni és 
rögzíteni kell a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben annak érdekében, hogy ne 
kerülhessen sor esetleges túlköltekezésekre, amelyek fenyegetik más, különösen a kutatás 
területét érintő uniós politikák végrehajtását. Ez azt jelenti, hogy a maximális összeget 
meghaladó költségtúllépéseket szükség szerint a többéves pénzügyi keret felső határainak 
emelésével vagy a plafonértékeket meghaladva további források bevonásával kell 
finanszírozni.

Ami a finanszírozását illeti, az előadó úgy véli, hogy a projektet az Unió rendes saját 
forrásaiból és nem külső címzett bevételekből kell finanszírozni. E finanszírozást azonban 
úgy kell tekinteni, hogy kiegészíti a Bizottság által a Horizont 2020 programra, az 
EURATOM keretprogramra és egyéb uniós programokra vonatkozóan javasolt forrásokat.

El kell azonban ismerni, hogy az Euratom-Szerződés értelmében, amelyre e javaslat 
hivatkozik, a Parlament a Tanács felé pusztán konzultációs szerepet tölt be. 2013. február 7–
9-i ülésén az Európai Tanács úgy határozott, hogy az ITER-t az 1a. fejezetbe illeszti be, és 
finanszírozásának maximális összegét 2707 millió euróban határozza meg. E politikai realitás 
figyelembevétele érdekében, valamint tekintettel a Parlament konzultációs szerepére, az 
előadó fel szeretné hívni a BUDG bizottság figyelmét arra, hogy vitassa meg azt az alternatív 
megoldást, amely szerint elfogadásra kerül az ITER 1a. fejezetbe történő beillesztése, de a 
maximális összeget egy felső részösszeghatáron belül elkülönítik, és ez az összeg kiegészíti a 
Bizottság által az e fejezeten belüli uniós programokhoz javasolt összegeket annak érdekében, 
hogy azokat ne csökkentse.
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E megközelítés azzal az előnnyel járna, hogy közelebb vinné a Parlament álláspontját a 
tanácsi állásponthoz, miközben a fő célként kitűzött elkülönítést elérné. Ugyanakkor nem 
lehet megfeledkezni arról, hogy az összeg elkülönítésének lehetősége kizárólag politikai 
alapon létezik, a felső határokat meghaladó elkülönítésre jogi garanciák nincsenek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
- 1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Európai Unió megerősíti az ITER 
projekt közös megvalósítása érdekében az 
ITER Nemzetközi Fúziósenergia-
fejlesztési Szervezete létrehozásáról szóló 
nemzetközi megállapodás1 iránti 
elkötelezettségét (a továbbiakban: ITER-
megállapodás).
__________________
1 HL L 358., 2006.12.16., 62. o.

Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ITER projekt közös megvalósítása 
érdekében az ITER Nemzetközi 
Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
létrehozásáról szóló nemzetközi 
megállapodást (a továbbiakban: ITER-
megállapodás) 2006. november 21-én írta 
alá az Európai Atomenergia-közösség 
(Euratom), az Amerikai Egyesült Államok, 
az Indiai Köztársaság, Japán, a Kínai 
Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és 
az Oroszországi Föderáció. Az ITER-
megállapodás létrehozza az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 

(1) Az ITER-megállapodást 2006. 
november 21-én írta alá az Európai 
Atomenergia-közösség (Euratom), az 
Amerikai Egyesült Államok, az Indiai 
Köztársaság, Japán, a Kínai 
Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és 
az Oroszországi Föderáció. Az ITER-
megállapodás létrehozza az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezetét (a továbbiakban: ITER 
Szervezete), amely teljes körű 
felelősséggel tartozik az ITER-hez 
kapcsolódó létesítmények építéséért, 
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Szervezetét (a továbbiakban: ITER 
Szervezete), amely teljes körű 
felelősséggel tartozik az ITER-hez 
kapcsolódó létesítmények építéséért, 
üzemeltetéséért, hasznosításáért és üzemen 
kívül helyezéséért.

üzemeltetéséért, hasznosításáért és üzemen 
kívül helyezéséért.

Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi kereten 
kívül történjék. Ennek érdekében a 2014-
től 2018-ig terjedő időszakra kiegészítő 
kutatási programot kell elfogadni az ITER 
projekt céljaira.

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi keret 
felső határait meghaladóan történjék 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
esetleges költségtúllépések ne fenyegessék 
más, különösen a kutatási területet érintő 
uniós politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását, továbbá hogy egyúttal a 
költségvetési hatóság mindkét ága 
maradéktalanul megőrizze hatásköreit. 
Ennek érdekében a 2014-től 2018-ig 
terjedő időszakra kiegészítő kutatási 
programot kell elfogadni az ITER projekt 
céljaira. Az elfogadásra váró teljes összeg 
alapján a finanszírozást el kell különíteni 
a többéves pénzügyi keret 
kötelezettségvállalási előirányzatain belül 
annak érdekében, hogy az ITER 
finanszírozását más uniós prioritások, 
például a Horizont 2020 vagy az Erasmus 
program veszélyeztetése nélkül garantálni 
lehessen.

Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot az Európai 
Unió általános költségvetéséhez nyújtott 
GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
hozzájárulásokat az Európai Unió 
általános költségvetésébe kell befizettetni, 
és a program címzett bevételeként kell 
kezelni. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy 
a programhoz azok a harmadik országok is 
nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot a többéves 
pénzügyi keret felső határait 
meghaladóan az Európai Unió saját 
forrásaiból biztosított hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, és finanszírozásának 
maximális összegét a többéves pénzügyi 
keretről szóló rendeletben el kell 
különíteni az Unió költségvetésétől. E 
maximális összeget úgy kell tekinteni, 
hogy kiegészíti a Bizottság által a 
Horizont 2020 programra, az EURATOM 
keretprogramra és egyéb uniós 
programokra vonatkozóan javasolt 
költségvetést. Lehetővé kell továbbá tenni, 
hogy a programhoz azok a harmadik 
országok is nyújthassanak hozzájárulást, 
amelyek a szabályozott magfúzió területén 
saját kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 3. cikkben foglalt maximális 
összeget (...) túllépő költségek nem 
lehetnek hatással az Unió költségvetéséből 
finanszírozott egyéb projektekre, és azokat 
adott esetben a felső határokat 
meghaladva kiegészítő forrásokból kell 
finanszírozni.

Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A költségvetési hatóság minkét ága 
egyetért abban, hogy el kell kerülni az 
ITER projekttel kapcsolatos, nem 
teljesített kifizetési előirányzatok 
halasztását vagy átütemezését, és 
vállalják, hogy együttműködnek az ilyen 
helyzet megelőzése érdekében.

Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot legfeljebb 2573 millió EUR 
(jelenlegi értéken) összegű hozzájárulás 
útján, a 3. cikkben meghatározott módon 
kell finanszírozni.

A programot legfeljebb 2573 millió EUR 
(jelenlegi értéken) összegű hozzájárulás 
útján a többéves pénzügyi keret felső 
határait meghaladóan, a 3. cikkben 
meghatározott módon, a Bizottság által a 
Horizont 2020 programra, az EURATOM 
keretprogramra és egyéb uniós 
programokra vonatkozóan javasolt 
költségvetésen felül kell finanszírozni. Az 
ezen maximális összeget túllépő költségek 
nem lehetnek hatással az Unió 
költségvetéséből finanszírozott egyéb 
projektekre, és azokat adott esetben a felső 
határokat meghaladva kiegészítő források
révén kell finanszírozni.

Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-
hozzájárulás számításához meghatározott, 
az egyes tagállamok bruttó nemzeti 

A programot az Unió saját forrásaiból kell 
finanszírozni.
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jövedelmére (GNI) alkalmazott lehívási 
mérték alapján kell megállapítani. Ezeket 
a hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (az 
új költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.

Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel 
– csalás, korrupció és más jogellenes 
cselekmények elleni megelőző 
intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 
szabálytalanság feltárása esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetésével, valamint szükség 
esetén hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel 
– csalás, korrupció és más jogellenes 
cselekmények elleni megelőző 
intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 
szabálytalanság feltárása esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetésével, valamint szükség 
esetén hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek. A 
Bizottság meghozza a megfelelő 
kockázatkezelés és a költségtúllépések 
megelőzésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és képviselői, valamint a 
Számvevőszék – dokumentumok 
vizsgálata, valamint helyszíni ellenőrzések 
és vizsgálatok útján – jogosult 
ellenőrzéseket végezni az e határozat 
alapján uniós forrásból származó 
támogatásokban részesülő 
kedvezményezetteknél, valamint az e 

(2) A Bizottság és képviselői, valamint a 
Számvevőszék – dokumentumok 
vizsgálata, valamint helyszíni ellenőrzések 
és vizsgálatok útján – jogosult 
ellenőrzéseket végezni az e határozat 
alapján uniós forrásból származó 
támogatásokban részesülő 
kedvezményezetteknél, valamint az e 
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határozat alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál, alvállalkozóknál 
és más harmadik feleknél.

határozat alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál, alvállalkozóknál 
és más harmadik feleknél. Tekintettel arra, 
hogy az ITER projekt mérete és múltbeli 
súlyos hiányosságai miatt szükséges, hogy 
az Európai Parlament mint költségvetési 
és mentesítő hatóság e projektet szoros 
ellenőrzés alatt tartsa, a Bizottságnak 
rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet a program, különösen a 
költségek és az ütemezés alakulásáról.
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