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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel Rozpočtového výboru

– zastává názor, že ITER je projekt s jasnou evropskou přidanou hodnotou, který se 
pravděpodobně významně promítne do výzkumu a inovací;

– domnívá se, že výzkumný projekt ITER je velmi cenný jako jeden z možných budoucích 
zdrojů energie v Evropě a že by nemělo být přerušeno jeho financování;

– konstatuje, že projekt se nyní nachází v realizační fázi; vítá významné zvěny ve správních, 
kontrolních a auditních strukturách projektu ITER a podniku F4E, které byly provedeny 
během posledních 12 měsíců; očekává, že vedení ITERu a F4E budou včas plnit své závazky 
vůči Parlamentu; očekává, že všechny procesy budou neustále přezkoumávány s cílem 
vytvořit stabilní prostředí pro přijímání rozhodnutí nákladově efektivního managementu; 
– vzhledem k celkovým nákladům ve výši 6,6 miliardy EUR, které byly v základním rozvrhu 
projektu ITER vyčleněny na konstrukční fázi, doporučuje, aby byly finanční prostředky 
účelově vázány ve zvláštním oddíle jak v prostředcích na závazky, tak i v prostředcích na 
platby s cílem zajistit financování projektu ITER, aniž by byly ohroženy jiné priority EU, jako 
je např. rámcový program pro výzkum;

– doporučuje uvolnit finanční prostředky, jakmile budou splněna následující kritéria: 

 pravidelné poskytování informací Parlamentu a silné záruky transparentnosti,

 jasný plán projektu, včetně konečných a průběžných cílů, hodnocení ex ante a kontrol 
splňování norem ex post,

 přehodnocení nákladů na základě výsledků zátěžového testu, které poté bude 
vypracováváno pravidelně,

 pravidelné zprávy o finančních potřebách projektu, zejména v souvislosti 
s konstrukčními úpravami, zvyšováním cen surovin a problémy jiných subjektů, které 
se podílejí na projektu ITER, 

 sladění finančního nařízení pro podnik F4E se stanoviskem Evropského parlamentu 
obsaženým ve zprávě o udělení absolutoria a s doporučeními Účetního dvora 
uvedenými v jeho stanovisku č. 4/2008,

 plná transparentnost a přístup k dokumentaci interního auditu;

– znovu vyjadřuje znepokojení kvůli netransparentním postupům používaným Komisí, Radou 
a členskými státy, které jsou všechny zastoupeny v Radě ITER, při přepočítání nákladů na 
projekt ITER, aniž by byl konzultován Evropský parlament, jehož zapojení je nezbytné pro 
jakýkoli rozhodovací proces týkající se financování tohoto projektu, neboť se jedná o jednu 
složku rozpočtového orgánu;
– naléhá na Komisi, Evropskou radu, Radu a členské státy, aby zahájily proces vedoucí 
k úpravě Smlouvy o Euroatomu, která by posílila ustanovení této smlouvy o právech 
Parlamentu na informace a jeho pravomoci jakožto spolutvůrce zákonů i v otázkách týkajících 
se výzkumného programu Euroatomu, s cílem mimo jiné zjednodušit budoucí rozpočtové 
procesy; 
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– je pevně přesvědčen o tom, že dodatečné finanční prostředky na projekt ITER nelze získat 
přemístěním prostředků v rámci okruhu 1a, jež by byly získány snížením prostředků na 
7. rámcový program o 100 milionů EUR v roce 2012 a o 360 milionů EUR v roce 2013, 
protože by se tak značně snížil podíl 7. rámcového programu na plnění hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020;
– oznamuje, že je připraven vyjednávat s Komisí a Radou o doplňkové změně VFR na roky 
2012 a 2013, která by spočívala ve zvýšení stropu stanoveného v rámci okruhu 1a pro 
financování projektu ITER v letech 2012 a 2013 a která by vycházela z návrhu Komise ze dne 
20. dubna 2011 založeného na bodech 21 až 23 platné interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze 
dne 17. května 2006 (IID);
– kromě toho navrhuje uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 27 IID, pokud by 
financování nebylo možné zajistit pouze převodem prostředků z rezerv VFR; 
– zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby nedošlo ke střetu zájmů osob zapojených do 

řídících struktur projektu ITER a podniku F4E s dodavateli, kteří se účastní tohoto projektu;
– nesouhlasí s úmyslem Komise upustit od posouzení dopadu i v případech, kdy se navrhuje 
zdvojnásobení celkových ročních finančních prostředků na projekt oproti období 2007–2011, 
což je třeba považovat za zásadní změnu;

– zdůrazňuje, že je nutné posílit hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a proto 
požaduje přemístění prostředků na tyto účely tak, aby nebyl překročen celkový strop projektu 
navržený Komisí;
– potvrzuje, že je důležité, aby i mezinárodní partneři projektu ITER plně finančně i věcně 
přispívali k jeho realizaci v souladu se závazky, které jim ukládá mezinárodní dohoda 
o projektu ITER;

– zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí legislativního orgánu ve prospěch rámcového programu 
Euroatomu nemá vliv na rozhodnutí rozpočtového orgánu přijatého v rámci ročního 
rozpočtového procesu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. Zdůrazňuje, že dohoda o dodatečném 
financování projektu ITER výlučně 
prostřednictvím převodů nevyužitých 
rezerv v rámci víceletého finančního 
rámce (VFR) na rok 2011, aniž by byly 
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přemístěny prostředky ze sedmého 
rámcového programu pro výzkum ve 
prospěch rámcového programu 
Euroatomu, by umožnila v roce 2011 
rychle přijmout výzkumný program 
Euroatomu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je třeba, aby Komise, Evropská 
rada, Rada a členské státy zahájily proces 
vedoucí k úpravě Smlouvy o Euroatomu, 
která by posílila její ustanovení o právech 
Evropského parlamentu na informace 
a jeho pravomoci jakožto spolutvůrce 
zákonů v otázkách týkajících se 
výzkumného programu Euroatomu, 
s cílem mimo jiné zjednodušit budoucí 
rozpočtové procesy.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto rozhodnutí by mělo pro celou 
dobu trvání rámcového programu (2012–
2013) stanovit finanční krytí, které je pro 
rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu primárním odkazem ve smyslu 
bodu 37 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 

(16) Toto rozhodnutí by mělo pro celou 
dobu trvání rámcového programu (2012–
2013) stanovit finanční krytí, které je pro 
rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu primárním odkazem ve smyslu 
bodu 37 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
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o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006.

o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006 (IID). Má-li 
být rámcový program (2012–2013) uveden 
v soulad s VFR na roky 2012 a 2013, bude 
nutné VFR upravit zvýšením stropu 
v okruhu 1a o 700 milionů EUR v roce 
2012 a o 500 milionů EUR v roce 2013.  
Jako základ jednání bude sloužit návrh 
Komise ze dne 20. dubna 2011 vycházející 
z bodů 21 až 23 platné IID. Dohoda 
o financování projektu ITER 
prostřednictvím dodatečných převodů 
prostředků do okruhu 1a ve VFR by 
umožnila v roce 2011 rychle přijmout 
výzkumný program Euroatomu. Nebude-li 
rezerva v okruhu 2 dostatečná nebo 
nebudou-li ve VFR na rok 2011 
k dispozici žádné jiné rezervy pro převod 
do okruhu 1a v letech 2012 a 2013, měly 
by být uvolněny prostředky z nástroje 
pružnosti podle bodu 27 IID.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ve VFR na období 2014–2020 by 
měly být finanční prostředky určené na 
projekt ITER pevně stanoveny na celé 
programové období, aby veškeré náklady 
přesahující podíl EU ve výši 6,6 miliardy 
EUR na konstrukční fázi projektu ITER, 
která má být podle současných plánů 
ukončena v roce 2020, byly financovány 
pouze členskými státy, a nikoli z rozpočtu 
EU („účelové vázání“).

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mezinárodní a světový rozměr 
evropských výzkumných činností je 
důležitý pro získání vzájemných výhod. 
Tento rámcový program (2012–2013) by 
měl být otevřený účasti zemí, které za 
tímto účelem uzavřely potřebné smlouvy, a 
na úrovni projektů a na základě 
vzájemného prospěchu také účasti subjektů 
ze třetích zemí a mezinárodních organizací 
pro vědeckou spolupráci.

(18) Mezinárodní a světový rozměr 
evropských výzkumných činností je 
důležitý pro získání vzájemných výhod. 
Tento rámcový program (2012–2013) by 
proto měl být otevřený účasti zemí, které 
za tímto účelem uzavřely potřebné 
smlouvy, a na úrovni projektů a na základě 
vzájemného prospěchu také účasti subjektů 
ze třetích zemí a mezinárodních organizací 
pro vědeckou spolupráci. Na druhé straně 
to však také znamená, že mezinárodní 
partneři musí plně dodržovat své finanční 
závazky vůči projektu ITER.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální částka na provádění rámcového 
programu (2012–2013) je 2 560 270 000
EUR. Tato částka se rozdělí takto (v EUR):

Maximální částka na provádění rámcového 
programu (2012–2013) je 2 460 270 000
EUR. Tato částka se rozdělí takto (v EUR):

a) na zvláštní program, který bude 
proveden prostřednictvím nepřímých akcí:

a) na zvláštní program, který bude 
proveden prostřednictvím nepřímých akcí:

– výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: 2 208 809 000;

výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: 2 108 809 000; tato částka 
zahrnuje prostředky potřebné 
k pokračování programu JET v Culhamu;

– jaderné štěpení a radiační 
ochrana:118 245 000;

– jaderná bezpečnost, lepší nakládání 
s jaderným odpadem a radiační ochrana: 
118 245 000;

b) na zvláštní program, který bude 
proveden prostřednictvím přímých akcí:

b) na zvláštní program, který bude 
proveden prostřednictvím přímých akcí:
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– činnosti Společného výzkumného 
střediska v oblasti jaderné energie: 
233 216 000.

– činnosti Společného výzkumného 
střediska v oblasti jaderné energie: 
233 216 000.

Podrobná pravidla finanční účasti 
Společenství v rámcovém programu 
(2012–2013) jsou stanovena v příloze II.

Podrobná pravidla finanční účasti 
Společenství v rámcovém programu 
(2012–2013) jsou stanovena v příloze II.

Or. en


