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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije o predlogu sklepa Sveta o sprejetju dopolnilnega raziskovalnega 
programa za projekt ITER v okviru Pogodbe Euratom je opredeliti, kako bo EU v financirala 
program ITER v obdobju 2014–2018.

Pripravljavec mnenja bi želel s spodnjimi predlogi sprememb poudariti, da bi biti morala EU 
še naprej soudeležena v projektu ITER tudi v naslednjem programskem obdobju, in sicer s 
specifičnim finančnim prispevkom iz proračuna EU, saj gre za strateško pomemben projekt.

Eden poglavitnih vidikov je zagotoviti, da bodo projektu na voljo zadostna sredstva za 
doseganje zastavljenih rezultatov, ne da bi ogrožali izvajanje drugih programov EU, 
predvsem na področju raziskav. 

Pripravljavec mnenja se je tako odločil slediti uradnemu stališču, ki ga je Parlament oktobra 
2012 izrazil v svojem vmesnem poročilu o večletnem finančnem okviru, in podpreti predlog 
Komisije, da bi projekt ITER izvzeli iz tega okvira, predvsem iz zgornjih meja. Ta rešitev bi 
preprečila morebitno preusmerjanje sredstev v korist projekta ITER na škodo drugih 
programov EU, predvsem raziskovalnih programov iz naslova 1a (zlasti Obzorje 2020), kar se 
je v preteklosti že dogajalo. To je v skladu z načelom enotnosti proračuna iz ustanovnih 
pogodb, obenem pa ohranja pooblastila Parlamenta kot proračunskega organa.

Financiranje projekta ITER v obdobju 2014–2018 bi moralo biti omejeno z najvišjim 
zneskom, ki bi bil opredeljen v finančni uredbi, tako bi namreč preprečili, da bi prekoračitve 
stroškov ogrožale izvajanje drugih politik EU, predvsem na področju raziskav. To pomeni, da 
bi se stroški, ki bi presegli najvišji znesek, krili s povečanjem zgornjih meja v večletnem 
finančnem okviru ali po potrebi z dodatnimi sredstvi.

Glede financiranja projekta ITER pripravljavec mnenja misli, da bi ga bilo treba financirati iz 
lastnih sredstev Unije, ne pa s sredstvi, ki prihajajo od zunaj. Bodo pa ta sredstva štela kot 
dodatek k predlaganemu proračunu Komisije za program Obzorje 2020, okvirni program 
Euratom ali druge programe Unije.

Upoštevati je treba tudi, da ima Parlament po Pogodbi Euratom, na katero se nanaša ta 
predlog, v primerjavi s Svetom zgolj posvetovalno vlogo. Evropski svet je 7. in 8. februarja 
2013 odločil, da bo ITER uvrstil v naslov 1a, in za njegovo financiranje kot najvišji znesek 
določil 2707 milijonov EUR. Da bi upoštevali opisano politično stvarnost in posvetovalno 
vlogo Parlamenta, bi želel pripravljavec mnenja pred razpravo v odboru za proračun opozoriti 
na alternativno rešitev, da bi ITER sicer prestavili v naslov 1a, vendar bi zanj določili ločen 
najvišji znesek, ki naj bi bil dodatek k predlaganemu znesku za druge programe EU znotraj 
tega naslova, tako da ne bi zmanjševali odobritev za te programe.

Možna korist takega pristopa bi bilo zbližanje stališč Parlamenta in Sveta, obenem pa bi 
uresničili osrednji cilj ločenega določanja sredstev. Zavedati pa se je treba, da je osnova za to 
izključno politični konstrukt in ni pravnih jamstev za ločena sredstva, ki bi presegla zgornje 
meje.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava - 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Potrjuje je zavezanost Evropske unije 
Sporazumu o ustanovitvi Mednarodne 
organizacije za fuzijsko energijo za 
skupno izvajanje projekta ITER1

(„Sporazum ITER“).
__________________
1 UL L 358, 16.12.2006, str. 62

Predlog spremembe 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Sporazum o ustanovitvi Mednarodne 
organizacije za fuzijsko energijo ITER za 
skupno izvajanje projekta ITER (v 
nadaljnjem besedilu: Sporazum ITER) so 
21. novembra 2006 podpisale Evropska 
skupnost za atomsko energijo (Euratom), 
Ljudska republika Kitajska, Republika 
Indija, Japonska, Republika Koreja, Ruska 
federacija in Združene države Amerike. S 
Sporazumom ITER se ustanavlja 
Mednarodna organizacija za fuzijsko 
energijo ITER (v nadaljnjem besedilu: 
Organizacija ITER), ki je v celoti 
odgovorna za izgradnjo, delovanje, 
uporabo in deaktivacijo objektov ITER.

(1) Sporazum ITER so 21. novembra 2006 
podpisale Evropska skupnost za atomsko 
energijo (Euratom), Ljudska republika 
Kitajska, Republika Indija, Japonska, 
Republika Koreja, Ruska federacija in 
Združene države Amerike. S Sporazumom 
ITER se ustanavlja Mednarodna 
organizacija za fuzijsko energijo ITER (v 
nadaljnjem besedilu: Organizacija ITER), 
ki je v celoti odgovorna za izgradnjo, 
delovanje, uporabo in deaktivacijo 
objektov ITER.

Predlog spremembe 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za obdobje po letu 2013 je Komisija v 
svojem sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ predlagala, da se projekt 
ITER financira zunaj večletnega 
finančnega okvira. Zato je treba za obdobje 
od leta 2014 do leta 2018 vzpostaviti 
dopolnilni raziskovalni program za projekt 
ITER.

(5) Za obdobje po letu 2013 je Komisija v 
svojem sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ predlagala, da se projekt 
ITER financira prek zgornjih meja
večletnega finančnega okvira in tako 
zagotovi, da morebitne prekoračitve 
stroškov ne bi ogrozile financiranja in 
uspešnega izvajanja drugih politik Unije, 
predvsem na področju raziskav, obenem 
pa bi ohranili popolna pooblastila obeh 
vej proračunskega organa. Zato je treba 
za obdobje od leta 2014 do leta 2018 
vzpostaviti dopolnilni raziskovalni 
program za projekt ITER. Na podlagi
skupnih stroškov, o katerih bi se bilo treba 
še sporazumeti, bi bilo treba v uredbi o 
večletnem finančnem okviru v odobritvah 
za prevzem obveznosti izrecno nameniti 
sredstva, s katerimi bi zagotovili 
financiranje projekta ITER, ne da bi 
ogrozili druge prednostne naloge EU, na 
primer Obzorje 2020 ali program 
Erasmus.

Predlog spremembe 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Dopolnilni raziskovalni program za 
projekt ITER je treba financirati s 
prispevki držav članic na podlagi 
vpoklicne stopnje, ki velja za bruto 
nacionalni dohodek (BND) vsake države 
članice, kot je opredeljen za izračun 
lastnega prispevka sredstev iz BND v 
splošni proračun Evropske unije. Ti 
prispevki se vplačajo v splošni proračun 
Evropske unije in dodelijo navedenemu 
programu. Tretje države, ki so z 
Euratomom sklenile sporazum o 
sodelovanju na področju nadzorovane 
jedrske fuzije, ki povezuje njihove 

(6) Dopolnilni raziskovalni program za 
projekt ITER je treba financirati prek 
zgornjih meja večletnega finančnega 
okvira s prispevki iz lastnih sredstev 
Unije, najvišji znesek pa bi moral biti v 
uredbi o večletnem finančnem okviru 
ločen od proračuna Unije. Ta najvišji 
znesek bi moral šteti kot dodatek k 
predlaganemu proračunu Komisije za 
program Obzorje 2020, okvirni program 
EURATOM ali druge programe Unije.
Tretje države, ki so z Euratomom sklenile 
sporazum o sodelovanju na področju 
nadzorovane jedrske fuzije, ki povezuje 
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raziskovalne programe s programi 
Euratoma, bi tudi morale biti sposobne 
prispevati k navedenemu programu.

njihove raziskovalne programe s programi 
Euratoma, bi tudi morale biti sposobne 
prispevati k navedenemu programu.

Predlog spremembe 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Morebitne prekoračitve nad najvišjim 
zneskom (…) iz člena 3 ne bi smele 
vplivati na druge projekte, financirane iz 
proračuna Unije, in bi jih bilo treba po 
potrebi financirati z dodatnimi viri nad 
zgornjimi mejami.

Predlog spremembe 6
Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Obe veji proračunskega organa 
soglašata, da bi se bilo treba izogniti 
odlašanju ali prenašanju neizpolnjenih 
odobritev plačil v zvezi s projektom ITER, 
in se zavezujeta k sodelovanju za 
preprečitev tovrstnih situacij.

Predlog spremembe 7
Predlog sklepa
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program se financira s prispevkom največ 
2 573 milijonov EUR (v tekočih 
vrednostih) v skladu s členom 3.

Program se financira s prispevkom največ 
2573 milijonov EUR (v tekočih vrednostih) 
prek zgornjih meja večletnega finančnega 
okvira v skladu s členom 3 poleg 
proračuna, ki ga je Komisija predlagala 
za program Obzorje 2020, okvirni 
program EURATOM ali druge programe 
Unije. Morebitne prekoračitve tega 
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najvišjega zneska ne smejo vplivati na 
druge projekte, financirane iz proračuna 
Unije, in se financirajo z dodatnimi viri 
nad zgornjimi mejami.

Predlog spremembe 8
Predlog sklepa
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program se financira s prispevki držav 
članic na podlagi vpoklicne stopnje, ki 
velja za bruto nacionalni dohodek (BND) 
vsake države članice, kot je opredeljen za 
izračun lastnega prispevka sredstev iz 
BND v splošni proračun Evropske unije. 
Ti prispevki se štejejo za zunanje 
namenske prejemke programa v skladu s 
[členom XX Uredbe (EU) št. XX/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta [nova 
finančna uredba]].

Program se financira iz lastnih sredstev 
Unije.

Predlog spremembe 9
Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da se ob izvajanju ukrepov, 
financiranih na podlagi tega sklepa, 
zaščitijo finančni interesi Unije s 
preventivnimi ukrepi proti goljufijam, 
korupciji in kakršnim koli drugim 
nezakonitim dejavnostim, in sicer z 
izvajanjem učinkovitih pregledov in, kadar 
se ugotovijo nepravilnosti, izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov ter po 
potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračalnimi kaznimi.

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da se ob izvajanju ukrepov, 
financiranih na podlagi tega sklepa, 
zaščitijo finančni interesi Unije s 
preventivnimi ukrepi proti goljufijam, 
korupciji in kakršnim koli drugim 
nezakonitim dejavnostim, in sicer z 
izvajanjem učinkovitih pregledov in, kadar 
se ugotovijo nepravilnosti, izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov ter po 
potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračalnimi kaznimi. Komisija sprejme 
tudi ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi 
ustrezen nadzor tveganja in prepreči 
prekoračitve stroškov.
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Predlog spremembe 10
Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ali njeni predstavniki in 
Računsko sodišče so pristojni za revizijo 
na podlagi dokumentov ter pregledov in 
preveritvenih obiskov na kraju samem pri 
vseh upravičencih do subvencij, izvajalcih 
in podizvajalcih ter drugih tretjih straneh, 
ki so prejeli sredstva Unije na podlagi tega 
sklepa.

2. Komisija ali njeni predstavniki in 
Računsko sodišče so pristojni za revizijo 
na podlagi dokumentov ter pregledov in 
preveritvenih obiskov na kraju samem pri 
vseh upravičencih do subvencij, izvajalcih 
in podizvajalcih ter drugih tretjih straneh, 
ki so prejeli sredstva Unije na podlagi tega 
sklepa. Glede na razsežnost in pretekle 
hude pomanjkljivosti projekta ITER je 
potreben natančen nadzor Parlamenta kot 
proračunskega organa in organa, 
odgovornega za razrešnico. Komisija 
redno obvešča Evropski parlament o 
razvoju programa, predvsem o stroških in 
izvajanju časovnega načrta.
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