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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de decizie a Consiliului privind adoptarea unui program suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER în temeiul Tratatului Euratom are ca scop definirea viitoarei 
finanțări asigurate de UE pentru ITER pentru perioada 2014-2018.

Raportorul dorește, prin intermediul amendamentelor, să sublinieze faptul că implicarea UE 
în proiectul ITER ar trebui să continue în perioada următoare de programare sub forma unei 
contribuții financiare specifice de la bugetul UE, având în vedere importanța strategică a 
proiectului.

Un aspect crucial care trebuie să fie garantat este ca proiectul să beneficieze de fonduri 
suficiente pentru a obține rezultatele preconizate, fără însă a pune în pericol punerea în 
aplicare a altor programe ale UE, în special a celor din domeniul de cercetare. 

Raportorul a decis să urmeze în acest sens poziția oficială a Parlamentului, inclusă în raportul 
său intermediar din octombrie 2012 cu privire la cadrul financiar multianual (CFM), și să 
sprijine astfel propunerea Comisiei de a exclude proiectul ITER din CFM, adică peste 
plafoanele acestuia. O astfel de soluție ar permite evitarea posibilelor realocări în favoarea 
proiectului ITER, dar în detrimentul altor programe ale UE, în special al programelor de 
cercetare de la rubrica 1a (în principal programul Orizont 2020), cum a fost deja cazul în 
trecut. Aceasta este în conformitate cu principiul unității bugetului consacrat în tratat, 
menținând în același timp prerogativele Parlamentului în calitate de autoritate bugetară.

Finanțarea pentru proiectul ITER pe perioada 2014-2018 ar trebui să fie limitată la o sumă 
maximă, stabilită în regulamentul privind CFM, pentru a evita eventuale depășiri de costuri 
care pun în pericol punerea în aplicare a altor politici ale UE, în special în domeniul de 
cercetare. Acest lucru înseamnă că orice depășire de costuri peste suma maximă trebuie să fie 
finanțată printr-o majorare a plafoanelor din CFM sau prin intermediul unor resurse 
suplimentare după depășirea plafoanelor, după caz.

În ceea ce privește finanțarea, raportorul este de părere că proiectul trebuie să fie finanțat prin 
intermediul resurselor proprii obișnuite ale Uniunii și nu prin intermediul veniturilor alocate 
externe. Cu toate acestea, această finanțare trebuie considerată ca fiind suplimentară față de 
resursele propuse de Comisie pentru programul Orizont 2020, programul-cadru EURATOM 
sau alte programe ale Uniunii.

Trebuie să se ia totuși în considerare faptul că, în temeiul Tratatului Euratom, la care face 
referire propunerea de față, Parlamentul are un rol pur consultativ în fața Consiliului. 
Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a decis să introducă proiectul ITER în cadrul 
rubricii 1a, stabilind pentru finanțarea acestuia o sumă maximă de 2 707 milioane EUR. 
Ținând seama de această realitate politică și având în vedere rolul consultativ al 
Parlamentului, raportorul dorește să prezinte Comisiei BUDG o soluție alternativă care constă 
în acceptarea includerii proiectului ITER la rubrica 1a, limitându-l totodată în cadrul unui 
subplafon la o sumă maximă care să reprezinte un supliment la ceea ce Comisia a propus 
pentru celelalte programe ale UE din cadrul aceleiași rubrici, pentru a nu le reduce alocările.
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Posibilul avantaj al unei astfel de abordări ar fi acela de a aduce poziția Parlamentului mai 
aproape de cea a Consiliului, atingând în același timp scopul principal de limitare la o anumită 
sumă. Cu toate acestea, este de reținut faptul că această opțiune de limitare se bazează în 
întregime pe o construcție politică și este lipsită de garanții juridice legate de limitarea peste 
plafoane.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Angajamentul Uniunii Europene față 
de Acordul privind instituirea 
Organizației Internaționale ITER pentru 
Energia de Fuziune în vederea punerii în 
aplicare în comun a proiectului ITER1

(denumit în continuare „acordul ITER”) 
este reafirmat.
__________________
1 JO L 358, 16.12.2006, p. 62

Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul privind instituirea 
Organizației Internaționale ITER pentru 
Energia prin Fuziune în vederea punerii 
în aplicare comune a proiectului ITER 
(denumit în continuare „acordul ITER”) a 
fost semnat la 21 noiembrie 2006 de 
Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (Euratom), Republica Populară 
Chineză, Republica India, Japonia, 
Republica Coreea, Federația Rusă și 
Statele Unite ale Americii. Acordul ITER 
instituie Organizația Internațională ITER 

(1) Acordul ITER a fost semnat la 21 
noiembrie 2006 de Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice (Euratom), Republica 
Populară Chineză, Republica India, 
Japonia, Republica Coreea, Federația Rusă 
și Statele Unite ale Americii. Acordul 
ITER instituie Organizația Internațională 
ITER pentru Energia prin Fuziune
(denumită în continuare „Organizația 
ITER”), care deține responsabilitatea 
integrală pentru construcția, funcționarea, 
exploatarea și dezactivarea instalațiilor 
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pentru Energia prin Fuziune (denumită în 
continuare „Organizația ITER”), care 
deține responsabilitatea integrală pentru 
construcția, funcționarea, exploatarea și 
dezactivarea instalațiilor ITER.

ITER.

Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru perioada de după 2013 Comisia 
a propus, în comunicarea sa „Un buget 
pentru Europa 2020”, finanțarea proiectului 
ITER în afara CFM. Prin urmare, ar trebui 
elaborat un program suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada 2014-2018.

(5) Pentru perioada de după 2013 Comisia 
a propus, în comunicarea sa „Un buget 
pentru Europa 2020”, finanțarea proiectului 
ITER peste plafoanele CFM, pentru a 
evita situația în care eventuale depășiri de 
costuri pun în pericol finanțarea și 
punerea în aplicare cu succes a altor 
politici ale UE, în special în domeniul de 
cercetare, menținând în același timp 
competențele ambelor componente ale 
autorității bugetare. Prin urmare, ar trebui 
elaborat un program suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada 2014-2018. Pe baza costurilor 
globale care urmează să fie convenite, 
finanțarea ar trebui fixată, sub formă de 
credite de angajament, în regulamentul 
privind CFM, pentru a garanta finanțarea 
ITER fără a pune în pericol alte priorități 
ale UE precum programul Orizont 2020 
sau programul Erasmus.

Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui finanțat 
prin contribuții din partea statelor 
membre, bazate pe o rată aplicată 
venitului național brut (VNB) al fiecărui 

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui finanțat
peste plafoanele CFM prin contribuții din
resursele proprii ale Uniunii, iar suma 
maximă alocată pentru finanțarea 



PE504.395v02-00 6/9 AD\931494RO.doc

RO

stat membru, astfel cum este definită în 
scopul calculării resurselor proprii bazate 
pe VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Respectivele 
contribuții se furnizează bugetului 
general al Uniunii Europene și se alocă 
programului respectiv. Țările terțe care au 
încheiat un acord de cooperare cu Euratom 
în domeniul fuziunii nucleare controlate 
prin care programele lor de cercetare 
respective sunt asociate cu programele 
Euratom trebuie de asemenea să aibă 
posibilitatea de a contribui la programul 
respectiv.

proiectului ar trebui să fie separată de 
bugetul Uniunii în Regulamentul privind 
CFM. Această sumă maximă trebuie 
considerată ca suplimentară față de 
bugetul propus de Comisie pentru 
programul Orizont 2020, programul-
cadru EURATOM și alte programe ale 
Uniunii. Țările terțe care au încheiat un 
acord de cooperare cu Euratom în 
domeniul fuziunii nucleare controlate prin 
care programele lor de cercetare respective 
sunt asociate cu programele Euratom 
trebuie de asemenea să aibă posibilitatea de 
a contribui la programul respectiv.

Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Orice depășire de cost peste suma 
maximă de (...) prevăzută la articolul 3 nu 
ar trebui să aibă niciun impact asupra 
altor proiecte finanțate de la bugetul 
Uniunii și ar trebui finanțată prin 
intermediul unor resurse suplimentare 
după depășirea plafoanelor, după caz.

Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Cele două componente ale autorității 
bugetare sunt de acord că orice amânare 
sau reportare a creditelor de plată care nu 
au fost onorate, legate de proiectul ITER, 
ar trebui să fie evitată și se angajează să 
colaboreze pentru a evita o astfel de 
situație.
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Amendamentul 7
Propunere de decizie
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este finanțat printr-o contribuție 
maximă de 2 573 milioane EUR (în valori 
curente), în conformitate cu articolul 3.

Programul este finanțat printr-o contribuție 
maximă de 2 573 milioane EUR (în valori 
curente) peste plafoanele CFM, în 
conformitate cu articolul 3, ca supliment 
față de bugetul propus de Comisie pentru 
programul Orizont 2020, programul-
cadru EURATOM și alte programe ale 
Uniunii. Orice depășire de cost față de 
suma maximă nu are niciun impact 
asupra altor proiecte finanțate de la 
bugetul Uniunii și este finanțată prin 
intermediul unor resurse suplimentare 
după depășirea plafoanelor, după caz.

Amendamentul 8
Propunere de decizie
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este finanțat prin contribuții ale 
statelor membre, bazate pe o rată aplicată 
venitului național brut (VNB) al fiecărui 
stat membru, astfel cum este definită în 
scopul calculării resurselor proprii bazate 
pe VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. 
Contribuțiile respective sunt considerate 
venituri alocate externe pentru program 
în conformitate cu [articolul XX din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[noul regulament financiar].

Programul este finanțat prin intermediul 
resurselor proprii ale Uniunii.

Amendamentul 9
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La punerea în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentei decizii, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se garanta protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii prin aplicarea de 
măsuri preventive împotriva fraudei, 
corupției și a oricăror alte activități ilegale, 
prin controale eficace, și, în cazul în care 
se constată nereguli, prin recuperarea 
sumelor plătite în mod necuvenit, precum 
și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive.

(1) La punerea în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentei decizii, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se garanta protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii prin aplicarea de 
măsuri preventive împotriva fraudei, 
corupției și a oricăror alte activități ilegale, 
prin controale eficace, și, în cazul în care 
se constată nereguli, prin recuperarea 
sumelor plătite în mod necuvenit, precum 
și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive. Comisia 
introduce de asemenea măsuri 
corespunzătoare care să asigure un 
control adecvat al riscurilor și evitarea 
depășirilor de cost.

Amendamentul 10
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia sau reprezentanții săi și Curtea 
de Conturi au competența de a efectua 
audituri, pe bază de documente și de 
verificări și inspecții la fața locului, în 
privința tuturor beneficiarilor granturilor, a 
contractorilor, subcontractorilor și a altor 
părți terțe care au primit fonduri din partea 
Uniunii în temeiul prezentei decizii.

(2) Comisia sau reprezentanții săi și Curtea 
de Conturi au competența de a efectua 
audituri, pe bază de documente și de 
verificări și inspecții la fața locului, în 
privința tuturor beneficiarilor granturilor, a 
contractorilor, subcontractorilor și a altor 
părți terțe care au primit fonduri din partea 
Uniunii în temeiul prezentei decizii. Având 
în vedere că amploarea proiectului ITER 
și deficiențele grave înregistrate de acesta 
în trecut impun o supraveghere strictă de 
către Parlamentul European ca autoritate 
bugetară și autoritate care acordă 
descărcarea de gestiune, Comisia 
informează periodic Parlamentul 
European cu privire la evoluția 
programului, în special cu privire la 
costurile și calendarul acestuia.
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