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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Programm 
Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER skont it-Trattat Euratom għandha l-għan li 
tiddefinixxi l-futur tal-finanzjament tal-UE għall-ITER għall-perjodu 2014-2018.

Permezz tal-emendi tiegħu, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li l-involviment tal-UE fil-proġett 
ITER għandu jkompli għall-perjodu ta’ programmar li jmiss permezz ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja speċifika mill-baġit tal-UE, minħabba l-importanza strateġika tal-proġett.

Huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-proġett jibbenefika minn finanzjament suffiċjenti biex jinkisbu 
r-riżultati previsti mingħajr ma, fl-istess ħin, tkun ipperikolata l-implimentazzjoni ta’ 
programmi oħra tal-UE, partikolarment fil-qasam tar-riċerka.

Ir-Rapporteur iddeċieda li jsegwi, f’dan ir-rigward, il-pożizzjoni uffiċjali meħuda mill-
Parlament fir-Rapport interim tiegħu dwar il-QFP ta’ Ottubru 2012 u jappoġġja, għalhekk, il-
proposta tal-Kummissjoni li l-ITER ma jibqax parti mill-QFP, jiġifieri jmur lil hinn mil-limiti 
massimi tiegħu. Tali soluzzjoni jista’ jkollha l-vantaġġ li tevita r-riallokazzjonijiet possibbli 
favur l-ITER askapitu ta’ programmi oħra tal-UE u speċifikament ta’ programmi ta’ riċerka 
taħt it-titolu1a (prinċipalment Orizzont 2020), kif kien il-każ diġà fil-passat. Dan huwa 
konformi mal-prinċipju tal-unità tal-baġit inkluż fit-Trattat u fl-istess ħin jippreserva l-
prerogattivi tal-Parlament bħala awtorità baġitarja.

Il-finanzjament tal-ITER waqt il-perjodu 2014-2018 għandu jkun delimitat sa ammont 
massimu, li jiġi stabbilit fir-regolament tal-QFP, sabiex jiġu evitati l-ispejjeż possibbli, aktar 
minn dawk ippjanati, li jisfidaw l-implimentazzjoni ta’ politiki oħra tal-UE, partikolarment 
fil-qasam tar-riċerka. Dan ifisser li kwalunkwe spiża aktar minn dik ippjanat li taqbeż l-
ammont massimu għandha tiġi ffinanzjata permezz ta’ żieda fil-limiti massimi tal-QFP jew 
permezz ta’ riżorsi addizzjonali li jaqbżu l-limiti massimi b’mod xieraq.

Rigward il-finanzjament tiegħu, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-proġett jiġi ffinanzjat 
permezz tar-riżorsi proprji ordinarji tal-Unjoni u mhux permezz ta’ dħul assenjat estern.
Madankollu, dan il-finanzjament għandu jitqies addizzjonali għar-riżorsi proposti mill-
Kummissjoni għall-programm Orizzont 2020, il-programm qafas EURATOM jew il-
programmi l-oħra tal-Unjoni.

Għandu jitqies, madankollu, li fl-ambitu tat-Trattat Euratom, li l-proposta attwali tirreferi 
għalih, il-Parlament għandu biss rwol konsultattiv fir-rigward tal-Kunsill. Il-Kunsill Ewropew 
tas-7-8 ta’ Frar 2013 iddeċieda li jqiegħed l-ITER taħt it-Titolu 1a, filwaqt li jiġi stabbilit 
ammont massimu fiss ta’ EUR 2 707 miljun għall-finanzjament tiegħu. Bil-għan li titqies ir-
realtà politika u meta wieħed jikkunsidra r-rwol konsultattiv tal-parlament, ir-Rapporteur 
jixtieq iqiegħed għall-attenjoni u d-diskussjoni tal-Kumitat BUDG is-soluzzjoni alternattiva 
dwar l-aċċettazzjoni tal-pożizzjoni tal-ITER fi ħdan it-Titolu 1a, iżda li jkun delimitat fl-
ambitu ta’ sublimitu għal ammont massimu li huwa maħsub li jkun addizzjonali għal dak 
propost mill-Kummissjoni għall-programmi l-oħra tal-UE fl-ambitu ta’ dan it-titolu, sabiex 
ma jkunx hemm tnaqqis fl-allokazzjonijiet tagħhom.
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Il-benefiċċju possibbli ta’ tali approċċ iqarreb il-pożizzjoni tal-Parlament lejn dik tal-Kunsill 
filwaqt li jikseb l-għan ewlieni tad-delimitazzjoni. Madankollu, wieħed għandu jżomm 
f’moħħu li din l-għażla għad-delimitazzjoni tiddependi biss fuq kunċett politiku u hija nieqsa 
mill-garanziji legali ta’ delimitazzjoni lil hinn mil-limiti massimi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-impenn tal-Unjoni Ewropea għall-
Ftehim dwar l-Istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Enerġija mill-Fużjoni ITER għall-
Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett 
ITER1 (minn hawn ’il quddiem “Ftehim 
ITER”) jerġa’ jkun ikkonfermat.
__________________
1 ĠU L 358, 16.12.2006, p. 62

Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Ftehim dwar l-Istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Enerġija mill-Fużjoni ITER għall-
Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett 
ITER (minn hawn ‘il quddiem il-"Ftehim 
ITER”) ġie ffirmat fil-
21 ta’ Novembru 2006 mill-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom),
ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-
Repubblika tal-Indja, il-Ġappun, ir-
Repubblika tal-Korea, il-Federazzjoni 
Russa u l-Istati Uniti tal-Amerka. Il-Ftehim 
ITER jistabbilixxi l-Organizzazzjoni 

(1) Il-"Ftehim ITER”) ġie ffirmat fil-
21 ta’ Novembru 2006 mill-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom), 
ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-
Repubblika tal-Indja, il-Ġappun, ir-
Repubblika tal-Korea, il-Federazzjoni 
Russa u l-Istati Uniti tal-Amerka. Il-Ftehim 
ITER jistabbilixxi l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni 
ITER (minn hawn ’il quddiem l-
"Organizzazzjoni ITER”), li għandha r-
responsabiltà sħiħa għall-kostruzzjoni, l-
operat, l-esplojtazzjoni u d-deattivazzjoni 
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Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni 
ITER (minn hawn ‘il quddiem l-
"Organizzazzjoni ITER”), li għandha r-
responsabiltà sħiħa għall-kostruzzjoni, l-
operat, l-esplojtazzjoni u d-deattivazzjoni 
tal-faċilitajiet ITER.

tal-faċilitajiet ITER.

Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
“Baġit għall-Ewropa 2020"ipproponiet li 
tiffinanzja l-proġett ITER lil hinn mill-
MFF. Għalhekk, il-Programm
Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett 
ITER għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 
tal-2014 sal-2018.

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
“Baġit għall-Ewropa 2020"ipproponiet li 
tiffinanzja l-proġett ITER lil hinn mil-limiti 
massimi tal-MFF, sabiex ikun żgurat li l-
eċċess possibbli tal-ispejjeż ma jheddidx 
il-finanzjament u l-implimentazzjoni 
b’suċċess ta’ politiki oħra tal-Unjoni, 
partikolarment fil-qasam tar-riċerka, 
filwaqt li jinżammu s-setgħat sħaħ taż-
żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja.
Għalhekk, il-Programm Supplimentari ta’ 
Riċerka għall-proġett ITER għandu jiġi 
stabbilit għall-perjodu tal-2014 sal-2018.

Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
b'kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
bbażati fuq rata ta' sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru kif definit għall-iskop tal-
kalkolu tal-kontribuzzjoni abbażi tad-
DNG tar-riżorsi proprji tal-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom isiru lill-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, u 

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
lil hinn mil-limiti massimi tal-MFF 
b’kontribuzzjonijiet mir-riżorsi proprji tal-
Unjoni u l-ammont massimu tal-
finanzjament tagħhom għandu jkun 
delimitat mill-baġit tal-Unjoni fir-
Regolament tal-MFF. Dan l-ammont 
massimu għandu jitqies bħala 
addizzjonali għall-baġit propost mill-
Kummissjoni għall-programm Orizzont 
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għandhom jiġu assenjati għal dak il-
Programm. Pajjiżi terzi li kkonkludew 
ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Euratom fil-
qasam tal-fużjoni nukleari kkontrollata li 
jassoċja l-programmi ta’ riċerka rispettivi 
tagħhom mal-programmi Euratom 
għandhom ukoll ikunu jistgħu 
jikkontribwixxi għal dak il-Programm.

2020, il-programm qafas EURATOM jew 
programmi oħra tal-Unjoni. Pajjiżi terzi li 
kkonkludew ftehim ta’ kooperazzjoni mal-
Euratom fil-qasam tal-fużjoni nukleari 
kkontrollata li jassoċja l-programmi ta’ 
riċerka rispettivi tagħhom mal-programmi 
Euratom għandhom ukoll ikunu jistgħu 
jikkontribwixxi għal dak il-Programm.

Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe eċċess tal-ispejjeż iktar 
mill-ammont massimu ta’ (...) stabbilit fl-
Artikolu 3 m’għandux ikollu impatt fuq 
proġetti oħra ffinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni u għandu jkun iffinanzjat permezz 
ta’ riżorsi addizzjonali lil hinn mil-limiti 
massimi skont kif ikun xieraq.

Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja 
jaqblu li għandhom ikunu evitati 
kwalunkwe posponiment jew 
rimpjazzament ta’ approprjazzjonijiet ta’ 
pagamenti li ma ġewx issodisfati relatati 
mal-proġett ITER u huma jimpenjaw 
ruħhom li jaħdmu flimkien biex jevitaw 
tali sitwazzjoni.

Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2



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

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjoni massima ta’ 
EUR 2,573 miljun (f’valuri kurrenti) skont 
l-Artikolu 3.

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjoni massima ta’ 
EUR 2,573 miljun (f’valuri kurrenti) lil 
hinn mill-limiti massimi tal-MFF, skont l-
Artikolu 3, minbarra l-baġit propost mill-
Kummissjoni għall-programm 
Orizzont 2020, il-programm qafas tal-
EURATOM jew il-programmi l-oħra tal-
Unjoni. Kwalunkwe eċċess tal-ispejjeż 
iktar mill-ammont massimu m’għandux 
ikollu impatt fuq proġetti oħra ffinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni u għandu jkun 
iffinanzjat permezz ta’ riżorsi addizzjonali 
li jaqbżu l-limiti massimi skont kif ikun 
xieraq.

Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, 
ibbażati fuq rata ta’ sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru, kif definit għall-iskopijiet 
ta' kalkolu tal-kontribuzzjoni tar-riżorsi 
proprji abbażi tad-DNG lill-Baġit 
Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat mir-
riżorsi proprji tal-Unjoni.

Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti.

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti. Il-Kummissjoni 
għandha wkoll timplimenta miżuri xierqa 
li jiżguraw il-kontroll adegwat tar-riskji u 
li jevitaw l-eċċess tal-ispejjeż.

Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa tal-awditu, abbażi ta' 
dokumenti u ta' verifiki u spezzjonijiet fuq 
il-post, fuq il-benefiċjarji, il-partijiet 
kontraenti u s-subkuntratturi kollha u 
partijiet terzi oħrajn li rċevew fondi mill-
Unjoni skont din id-Deċiżjoni.

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa tal-awditu, abbażi ta' 
dokumenti u ta' verifiki u spezzjonijiet fuq 
il-post, fuq il-benefiċjarji, il-partijiet 
kontraenti u s-subkuntratturi kollha u 
partijiet terzi oħrajn li rċevew fondi mill-
Unjoni skont din id-Deċiżjoni. Meta 
wieħed iqis li d-daqs u n-nuqqasijiet gravi 
fil-passat tal-proġett ITER jirrikjedu 
skrutinju mill-qrib min-naħa tal-
Parlament Ewropew fil-kariga tiegħu 
bħala awtorità baġitarja u awtorità tal-
kwittanza, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew fuq bażi 
regolari dwar l-iżvilupp tal-programm 
partikolarment rigward l-ispejjeż u l-
iskeda.
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