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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o prijatí doplnkového výskumného programu 
pre projekt ITER podľa Zmluvy o Euratome je vymedziť budúce financovanie EÚ pre ITER 
na obdobie rokov 2014 – 2018.

Spravodajca by chcel prostredníctvom svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
zdôrazniť, že zapojenie EÚ do projektu ITER by vzhľadom na strategický význam projektu 
malo pokračovať aj v budúcom programovom období prostredníctvom osobitného finančného 
príspevku z rozpočtu EÚ.

Jedným z kľúčových aspektov, ktorý treba zabezpečiť, sú dostatočné finančné prostriedky pre 
projekt, aby sa dosiahli predpokladané výsledky bez toho, aby sa súčasne ohrozilo 
vykonávanie iných programov EÚ, najmä v oblasti výskumu. 

Spravodajca sa v tejto súvislosti rozhodol postupovať v súlade s oficiálnym stanoviskom, 
ktoré Parlament prijal vo svojej predbežnej správe o viacročnom finančnom rámci z októbra 
2012, a teda podporiť návrh Komisie, aby bol ITER financovaný mimo VFR, čo znamená nad 
rámec jeho stropov. Výhodou takéhoto riešenia by bolo, že by sa predišlo prípadným 
prerozdeleniam v prospech ITER na úkor iných programov EÚ a konkrétne výskumných 
programov v rámci okruhu 1a (hlavne Horizont 2020), ako k tomu už došlo v minulosti. Toto 
je v súlade so zásadou jednotnosti rozpočtu zakotvenou v zmluve a súčasne sa tým 
zachovávajú výsady Parlamentu ako rozpočtového orgánu.

Financovanie projektu ITER v období 2014 – 2018 by malo byť presne vymedzené 
na maximálnu sumu stanovenú v nariadení o viacročnom finančnom rámci, aby sa zabránilo 
prípadnému prekročeniu nákladov ohrozujúcemu realizáciu ďalších politík EÚ, najmä v 
oblasti výskumu. Znamená to, že akékoľvek prekročenie nákladov nad maximálnu výšku by 
malo byť financované zvýšením stropov VFR, prípadne z dodatočných zdrojov nad rámec 
týchto stropov.

Pokiaľ ide o financovanie, spravodajca zastáva názor, že projekt by mal byť financovaný 
prostredníctvom bežných vlastných zdrojov Únie, a nie prostredníctvom vonkajších 
pripísaných príjmov. Tieto finančné prostriedky však treba vnímať ako dodatočné prostriedky 
k zdrojom navrhnutým Komisiou pre program Horizont 2020, rámcový program Euratomu 
alebo iné programy Únie.

Treba však zohľadniť skutočnosť, že podľa Zmluvy o Euratome, na ktorú súčasný návrh 
odkazuje, má Parlament voči Rade len poradnú úlohu. Európska rada na svojom zasadnutí 7. 
– 8. februára 2013 rozhodla začleniť ITER do okruhu 1a a stanovila maximálnu sumu na jeho 
financovanie vo výške 2 707 miliónov EUR. S cieľom zohľadniť túto politickú realitu 
a vzhľadom na poradnú úlohu Parlamentu by spravodajca chcel upozorniť Výbor pre rozpočet 
na alternatívne riešenie, ktorým je akceptovať začlenenie projektu ITER do okruhu 1a, ale 
obmedziť ho v rámci podstropu na maximálnu sumu, ktorá má byť dodatočnou sumou 
k výške prostriedkov navrhnutých Komisiou pre ostatné programy EÚ v rámci tohto okruhu, 
aby nedošlo k zníženiu prostriedkov, ktoré sú pre ne vyčlenené, aby sa toto riešenie 
prediskutovalo vo Výbore pre rozpočet.
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Možným prínosom takéhoto prístupu by bolo priblíženie postoja Parlamentu k postoju Rady 
a zároveň by sa dosiahol hlavný cieľ vymedzenia výšky prostriedkov. Treba však mať na 
pamäti, že táto možnosť vyčlenenia sa opiera len o politický koncept, pričom jej chýbajú 
právne záruky vyčlenenia nad rámec stropov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Záväzok Európskej únie týkajúci sa 
Dohody o založení Medzinárodnej 
organizácie pre výskum energie jadrovej 
syntézy ITER pre spoločnú implementáciu 
projektu ITER1 (ďalej len „dohoda o 
ITER“) bol znovu potvrdený.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 62.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Dohodu o založení Medzinárodnej 
organizácie pre výskum energie jadrovej 
syntézy ITER pre spoločnú implementáciu 
projektu ITER (ďalej len „dohoda o 
ITER“) podpísali 21. novembra 2006 
Európske spoločenstvo pre atómovú 
energiu (Euratom), Čínska ľudová 
republika, Indická republika, Japonsko, 
Kórejská republika, Ruská federácia a 
Spojené štáty americké. Dohodou o ITER 
sa zriaďuje Medzinárodná organizácia pre 
výskum energie jadrovej syntézy ITER 
(ďalej len „organizácia ITER“), ktorá nesie 

(1) Dohodu o ITER podpísali 21. 
novembra 2006 Európske spoločenstvo pre 
atómovú energiu (Euratom), Čínska 
ľudová republika, Indická republika, 
Japonsko, Kórejská republika, Ruská 
federácia a Spojené štáty americké. 
Dohodou o ITER sa zriaďuje 
Medzinárodná organizácia pre výskum 
energie jadrovej syntézy ITER (ďalej len 
„organizácia ITER“), ktorá nesie plnú 
zodpovednosť za výstavbu, prevádzku, 
využívanie a odstavenie zariadení ITER.
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plnú zodpovednosť za výstavbu, 
prevádzku, využívanie a odstavenie 
zariadení ITER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na obdobie po roku 2013 Komisia vo 
svojom oznámení Rozpočet stratégie 
Európa 2020 navrhla, aby sa projekt ITER 
financoval mimo VFR. Z tohto dôvodu by 
sa mal na obdobie rokov 2014 až 2018 
zriadiť doplnkový výskumný program pre 
projekt ITER.

(5) Na obdobie po roku 2013 Komisia vo 
svojom oznámení Rozpočet stratégie 
Európa 2020 navrhla, aby sa projekt ITER 
financoval nad rámec VFR v záujme 
zabezpečenia toho, aby prípadné 
prekročenie nákladov neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
iných politík Únie, najmä v oblasti 
výskumu, a to pri zachovaní plných 
právomocí oboch zložiek rozpočtového 
orgánu. Z tohto dôvodu by sa mal na 
obdobie rokov 2014 až 2018 zriadiť 
doplnkový výskumný program pre projekt 
ITER. Na základe celkových nákladov, 
ktoré budú dohodnuté, by sa financovanie 
malo v nariadení o VFR účelovo vyhradiť 
vo forme viazaných rozpočtových 
prostriedkov s cieľom zabezpečiť 
financovania projektu ITER bez 
ohrozenia ďalších priorít EÚ, ako sú 
Horizont 2020 alebo program Erasmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Doplnkový výskumný program pre 
projekt ITER by sa mal financovať z 
príspevkov členských štátov na základe 
sadzby uplatňovanej pri hrubom 
národnom dôchodku (HND) každého 
členského štátu, ktorá bola stanovená na 
účely výpočtu príspevku z vlastných 

(6) Doplnkový výskumný program pre 
projekt ITER by sa mal financovať nad 
rámec stropov VFR z príspevkov z 
vlastných zdrojov Únie a maximálna 
suma financovania by mala byť 
vyčlenená z rozpočtu Únie v nariadení 
o VFR. Túto maximálnu sumu je 
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zdrojov HND do všeobecného rozpočtu 
Európskej únie. Tieto príspevky majú 
smerovať do všeobecného rozpočtu 
Európskej únie a majú byť prideľované 
tomuto programu. Tretie krajiny, ktoré s 
Euratomom uzavreli dohodu o spolupráci v 
oblasti riadenej jadrovej syntézy a ktorou 
svoje príslušné výskumné programy 
spájajú s programami Euratomu, by mali 
mať takisto možnosť prispievať na tento 
program.

potrebné vnímať ako dodatočné 
prostriedky k rozpočtu navrhnutému 
Komisiou pre program Horizont 2020, 
rámcový program Euratomu alebo iné 
programy Únie. Tretie krajiny, ktoré s 
Euratomom uzavreli dohodu o spolupráci v 
oblasti riadenej jadrovej syntézy a ktorou 
svoje príslušné výskumné programy 
spájajú s programami Euratomu, by mali 
mať takisto možnosť prispievať na tento 
program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Akékoľvek zvýšenie nákladov nad 
rámec tejto maximálnej sumy vo výške (...) 
stanovenej v článku 3 by nemalo mať 
vplyv na ďalšie projekty financované z 
rozpočtu Únie a malo by byť podľa 
okolností financované z dodatočných 
zdrojov nad úrovňou stropov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) Obe zložky rozpočtového orgánu sa 
zhodujú v tom, že je potrebné zamedziť 
akémukoľvek odloženiu alebo prevodu 
nevyužitých platobných rozpočtových 
prostriedkov súvisiacich s projektom 
ITER, a zaväzujú sa spolupracovať, aby 
sa takejto situácii predišlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Článok 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program sa bude podľa článku 3 
financovať prostredníctvom príspevku v 
maximálnej výške 2 573 miliónov EUR (v 
súčasnej hodnote).

Program sa podľa článku 3 financuje 
prostredníctvom príspevku v maximálnej 
výške 2 573 miliónov EUR (v súčasnej 
hodnote) nad rámec stropov VFR, ktorý 
dopĺňa rozpočet navrhnutý Komisiou pre 
program Horizont 2020, rámcový 
program Euratomu alebo iné programy 
Únie. Akékoľvek zvýšenie nákladov nad 
rámec tejto maximálnej sumy nemá vplyv 
na ďalšie projekty financované z rozpočtu 
Únie a je financované z prípadných 
dodatočných zdrojov nad úrovňou 
stropov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program sa financuje z príspevkov 
členských štátov na základe sadzby 
uplatňovanej pri hrubom národnom 
dôchodku (HND) každého členského 
štátu, ktorá bola stanovená na účely 
výpočtu príspevku z vlastných zdrojov 
HND do všeobecného rozpočtu Európskej 
únie. Tieto príspevky sa považujú za 
vonkajšie pripísané príjmy programu v 
súlade s článkom XX nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
XX/2012 [nové nariadenie o rozpočtových 
pravidlách].

Program sa financuje prostredníctvom 
vlastných zdrojov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme príslušné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní 
akcií financovaných na základe tohto 

1. Komisia prijme príslušné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní 
akcií financovaných na základe tohto 
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rozhodnutia chránili finančné záujmy Únie 
uplatňovaním preventívnych opatrení na 
zamedzenie podvodom, korupcii a iným 
protiprávnym činnostiam, účinnými 
kontrolami, vymáhaním neoprávnene 
vyplatených súm pri odhalení 
nezrovnalostí a v prípade potreby aj 
ukladaním účinných, primeraných a 
odrádzajúcich sankcií.

rozhodnutia chránili finančné záujmy Únie 
uplatňovaním preventívnych opatrení na 
zamedzenie podvodom, korupcii a iným 
protiprávnym činnostiam, účinnými 
kontrolami, vymáhaním neoprávnene 
vyplatených súm pri odhalení 
nezrovnalostí a v prípade potreby aj 
ukladaním účinných, primeraných a 
odrádzajúcich sankcií. Komisia tiež zavedie 
vhodné opatrenia, ktorými sa zabezpečí 
primeraná kontrola rizík a zamedzí sa 
prekročeniu nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor 
audítorov majú právomoc vykonávať na 
základe dokumentov a kontrol na mieste a 
inšpekcií audit u všetkých príjemcov 
grantov, dodávateľov, subdodávateľov a 
tretích strán, ktorým boli poskytnuté 
finančné prostriedky Únie na základe tohto 
rozhodnutia.

2. Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor 
audítorov majú právomoc vykonávať na 
základe dokumentov a kontrol na mieste a 
inšpekcií audit u všetkých príjemcov 
grantov, dodávateľov, subdodávateľov a 
tretích strán, ktorým boli poskytnuté 
finančné prostriedky Únie na základe tohto 
rozhodnutia. So zreteľom na to, že rozsah 
projektu ITER a predchádzajúce vážne 
nedostatky si od Európskeho parlamentu 
ako rozpočtového orgánu a orgánu 
udeľujúceho absolutórium vyžadujú 
dôkladnú kontrolu, Komisia pravidelne 
informuje Európsky parlament o situácii, 
najmä pokiaľ ide o náklady a 
harmonogram programu.
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