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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl papildomos 2014–2018 m. ITER projekto 
mokslinių tyrimų programos priėmimo pagal Euratomo sutartį tikslas – nustatyti būsimą ES 
finansavimą, teikiamą ITER 2014–2018 m. laikotarpiu.

Savo pakeitimais pranešėjas norėtų pabrėžti, kad, atsižvelgdama į strateginę projekto svarbą, 
ES turėtų ITER projekte dalyvauti kitą programavimo laikotarpį, suteikdama specialų 
finansinį įnašą iš ES biudžeto.

Vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikia užtikrinti, yra tai, kad projektui būtų teikiamas 
pakankamas finansavimas, kad būtų galima pasiekti numatytų rezultatų ir nekelti grėsmės kitų 
ES programų įgyvendinimui, ypač mokslinių tyrimų srityje. 

Taigi pranešėjas nusprendė laikytis oficialios pozicijos, kurią prisiėmė Parlamentas savo 
2012 m. spalio mėn. preliminariame pranešime dėl DFP, ir palaikyti Komisijos pasiūlymą 
neįtraukti ITER į DFP, t. y. į jos viršutines ribas. Toks sprendimas turėtų tą privalumą, kad 
būtų galima išvengti galimų lėšų perskirstymų ITER naudai kitų ES programų, konkrečiai 
kalbant, mokslinių tyrimų programų pagal 1a išlaidų kategoriją (pirmiausia „Horizontas 
2020“), sąskaita, kaip tai jau daryta praeityje. Toks sprendimas atitiktų Sutartyje įtvirtintą 
biudžeto vieningumo principą ir padėtų išlaikyti Parlamento, kaip biudžeto valdymo 
institucijos, prerogatyvas.

ITER finansavimas 2014–2018 m. turėtų vykti atsižvelgiant į maksimalią sumą, nustatytą 
DFP reglamente siekiant išvengti numatytų sąnaudų galimų viršijimų, kurie keltų grėsmę kitų 
ES politikos sričių įgyvendinimui, ypač mokslinių tyrimų srityje. Tai reiškia, kad visos 
maksimalią sumą viršijusios sąnaudos turėtų būti finansuojamos padidinus DFP viršutines 
ribas arba atitinkamai skiriant viršutines ribas viršijančių papildomų išteklių.

Pranešėjas mano, kad šis projektas turėtų būti finansuojamas iš Sąjungos paprastųjų savųjų 
išteklių, o ne iš išorės asignuotųjų įplaukų. Vis dėlto šis finansavimas turi būti laikomas 
papildančiu siūlomus išteklius, kuriuos Komisija siūlo numatyti programos „Horizontas 
2020“, bendrosios Euratomo programos ar kitų Sąjungos programų biudžetams.

Vis dėlto reikia atsižvelgti į tai, kad pagal Euratomo sutartį, kuria remiasi dabartinis 
pasiūlymas, Parlamentas atlieka tik patariamąjį vaidmenį Tarybos atžvilgiu. 2013 m. 
vasario7–8 d. susirinkusi Europos Vadovų Taryba nusprendė ITER įtraukti į 1a išlaidų 
kategoriją ir nustatyti jam finansuoti skirtą 2 707 mln. EUR sumą. Siekdamas atsižvelgti į šį 
politinį faktą ir turėdamas omenyje patariamąjį Parlamento vaidmenį, pranešėjas norėtų 
atkreipti Biudžeto komiteto dėmesį ir pakreipti šio komiteto diskusijas į alternatyvų 
sprendimą pritarti, kad ITER būtų įtrauktas į 1a išlaidų kategoriją, tačiau jam nustatyti 
maksimalią sumą, kuri papildytų Komisijos sumą, siūlytą kitoms ES programoms šioje išlaidų 
kategorijoje, kad nebūtų sumažintos joms skirtos lėšos.

Toks požiūris galėtų būti naudingas, nes Parlamento poziciją priartintų prie Tarybos pozicijos 
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ir padėtų pasiekti pagrindinį maksimalios sumos nustatymo tikslą. Vis dėlto omenyje reikia 
turėti tai, kad ši maksimalios sumos nustatymo galimybė yra grindžiama tik politiniu 
konstruktu ir neturi teisinių garantijų dėl maksimalios sumos nustatymo virš viršutinių ribų.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
- 1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) dar kartą patvirtinamas Europos 
Sąjungos įsipareigojimas laikytis 
Susitarimo dėl sprendimo įsteigti 
Tarptautinę ITER branduolio sintezės 
energijos organizaciją siekiant bendrai 
įgyvendinti ITER projektą1 (toliau – ITER 
susitarimas);
__________________
1 OL L 358, 2006 12 16, p. 62.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2006 m. lapkričio 21 d. Europos 
atominės energijos bendrija (Euratomas), 
Kinijos Liaudies Respublika, Indija, 
Japonija, Korėjos Respublika, Rusija ir 
Jungtinės Valstijos pasirašė Susitarimą 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolių 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau
– ITER susitarimą). ITER susitarimu 
įsteigta Tarptautinė ITER branduolių 
sintezės organizacija (toliau – ITER 
organizacija), kuri yra visiškai atsakinga už 
ITER įrenginių statybą, eksploatavimą, 
naudojimą ir deaktyvavimą;

(1) 2006 m. lapkričio 21 d. Europos 
atominės energijos bendrija (Euratomas), 
Kinijos Liaudies Respublika, Indijos
Respublika, Japonija, Korėjos Respublika, 
Rusijos Federacija ir Jungtinės Amerikos
Valstijos pasirašė ITER susitarimą. ITER 
susitarimu įsteigta Tarptautinė ITER 
branduolių sintezės organizacija (toliau –
ITER organizacija), kuri yra visiškai 
atsakinga už ITER įrenginių statybą, 
eksploatavimą, naudojimą ir 
deaktyvavimą;
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti ne iš 
DFP lėšų. Todėl 2014–2018 m. laikotarpiui 
reikia nustatyti ITER projekto papildomą 
mokslinių tyrimų programą;

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po
2013 m. ITER projektą finansuoti viršijant 
DFP viršutines ribas, siekiant užtikrinti, 
kad galimi numatytų sąnaudų viršijimai 
netrukdytų finansuoti ir įgyvendinti kitų 
Sąjungos politikos sričių, ypač mokslinių 
tyrimų srityje, ir kad būtų išlaikytos visos 
abiejų biudžeto valdymo institucijų galios. 
Todėl 2014–2018 m. laikotarpiui reikia 
nustatyti ITER projekto papildomą 
mokslinių tyrimų programą. Remiantis 
visomis sąnaudomis, dėl kurių reikia 
susitarti, DFP reglamente nustatant 
finansavimą turėtų būti apsiribojama 
įsipareigojimų asignavimais, kad būtų 
užtikrintas ITER projekto finansavimas ir 
kartu nekliudoma įgyvendinti kitų ES 
prioritetų, pavyzdžiui, programų 
„Horizontas 2020“ ar Erasmus;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
valstybių narių įnašais, remiantis 
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įnašai 
daromi į bendrąjį Europos Sąjungos 
biudžetą ir skiriami šiai programai. 
Trečiosios valstybės, su Euratomu 

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
viršijant DFP viršutines ribas įnašais iš 
Sąjungos nuosavų išteklių, ir jo 
finansavimo iš Sąjungos biudžeto 
maksimali suma turėtų būti nustatyta 
DFP reglamente. Ši maksimali suma turi 
būti laikoma papildančia sumas, kurias 
Komisija siūlo numatyti programos 
„Horizontas 2020“, bendrosios Euratomo 
programos ar kitų Sąjungos programų 
biudžetams. Trečiosios valstybės, su 
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sudariusios bendradarbiavimo branduolių 
sintezės srityje susitarimą, pagal kurį 
atitinkamos jų mokslinių tyrimų programos 
susiejamos su Euratomo programomis, taip 
pat turėtų turėti galimybę prisidėti prie šios 
programos;

Euratomu sudariusios bendradarbiavimo 
branduolių sintezės srityje susitarimą, 
pagal kurį atitinkamos jų mokslinių tyrimų 
programos susiejamos su Euratomo 
programomis, taip pat turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie šios programos;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) bet kokios 3 straipsnyje nustatytą 
(...) maksimalią sumą viršijančios 
sąnaudos neturėtų daryti jokio poveikio 
kitiems iš Sąjungos biudžeto 
finansuojamiems projektams ir turėtų būti 
atitinkamai finansuojamos iš papildomų 
išteklių viršijant viršutines ribas;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) abi biudžeto valdymo institucijos 
susitaria, kad turėtų būti vengiama bet 
kokio nepanaudotų su ITER projektu 
susijusių mokėjimų asignavimų atidėjimo 
ar refinansavimo, ir jos įsipareigoja 
bendradarbiauti, kad būtų išvengta tokios 
padėties;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama ne didesniu nei 
2 573 mln. EUR įnašu (dabartine verte).

Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama ne didesniu nei 2 573 mln. 
EUR įnašu (dabartine verte), viršijant DFP 



AD\931494LT.doc 7/9 PE504.395v02-00

LT

viršutines ribas, papildant Komisijos 
pasiūlytą programos „Horizontas 2020“, 
bendrosios Euratomo programos ar kitų 
Sąjungos programų biudžetą. Bet kokios 
tokią maksimalią sumą viršijančios 
sąnaudos nedaro jokio poveikio kitiems iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamiems 
projektams ir atitinkamai finansuojamos 
skiriant viršutines ribas viršijančių 
papildomų išteklių.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa bus finansuojama valstybių 
narių įnašais, remiantis kiekvienos 
valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 (Naujojo 
finansinio reglamento) XX straipsnį] šie 
įnašai bus traktuojami kaip išorės 
asignuotosios įplaukos programai.

Programa finansuojama iš Sąjungos 
nuosavų išteklių.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
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pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas.

pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir, jei reikia, taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas. Komisija taip pat nustato 
atitinkamas priemones, kuriomis 
užtikrinama tinkama rizikos kontrolė ir 
išvengiama numatytų sąnaudų viršijimo.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija arba jos atstovai ir Audito 
Rūmai yra įgalioti atlikti visų dotacijos 
gavėjų, taip pat pagal šį sprendimą 
Sąjungos lėšų gavusių rangovų, 
subrangovų ir kitų trečiųjų šalių auditą, 
remiantis dokumentais ir atliekant kontrolę 
bei patikrinimus vietoje.

2. Komisija arba jos atstovai ir Audito 
Rūmai yra įgalioti atlikti visų dotacijos 
gavėjų, taip pat pagal šį sprendimą 
Sąjungos lėšų gavusių rangovų, 
subrangovų ir kitų trečiųjų šalių auditą, 
remiantis dokumentais ir atliekant kontrolę 
bei patikrinimus vietoje. Atsižvelgdama į 
tai, kad dėl ITER projekto apimties ir 
praeityje nustatytų didelių trūkumų reikia, 
kad jį atidžiai stebėtų Europos 
Parlamentas, kuris yra biudžeto valdymo 
institucija ir biudžeto įvykdymą tvirtinanti 
institucija, Komisija reguliariai 
informuoja Europos Parlamentą apie 
programos raidą, ypač apie išlaidų ir 
tvarkaraščių pokyčius.
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