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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren fra Budgetudvalget

– mener, at ITER er et projekt med en klar europæisk merværdi med store perspektiver med 
hensyn til følgevirkninger inden for forskning og innovation

– er af den opfattelse, at ITER-forskningsprojektet er værdifuldt som en mulig fremtidig 
energikilde for Europa, og at det fortsat bør finansieres

– bemærker, at projektet nu er igangsat; glæder sig over de omfattende ændringer i 
forvaltnings-, kontrol- og revisionsstrukturerne i ITER og F4E i løbet af de seneste 12 
måneder; forventer, at de forpligtelser, som ledelsen af ITER og F4E har indgået over for 
Parlamentet, bliver rettidigt gennemført; forventer, at alle processer løbende evalueres med 
henblik på at skabe et stabilt beslutningstagningsmiljø for omkostningseffektiv forvaltning 
– anbefaler, at der på grundlag af de samlede omkostninger på 6,6 mia. EUR til 
opførelsesfasen i ITER-grundscenariet afgrænses midler inden for en specifik budgetramme 
både med hensyn til forpligtelses- og betalingsbevillinger for at garantere finansieringen af 
ITER, uden at det går ud over de andre EU-prioriteter såsom rammeprogrammet for forskning 
– anbefaler, at midlerne frigives, når følgende kriterier er opfyldt: 

 regelmæssige oplysninger til Parlamentet og stærke garantier vedrørende åbenhed

 en klar køreplan for projektet, omfattende målsætninger og milepæle, herunder 
forudgående evaluering og efterfølgende overensstemmelseskontroller

 en revaluering af omkostningerne på grundlag af resultaterne af stresstesten og 
derefter regelmæssige evalueringer

 regelmæssige rapporter om de finansielle behov i forbindelse med projektet, navnlig i 
lyset af ændringer i udformningen, stigninger i råvareudgifter og vanskeligheder, som 
de andre ITER-parter måtte støde på 

 tilpasning af finansforordningen for F4E til Europa-Parlamentets holdning, der 
kommer til udtryk i dechargebetænkningen, og til Revisionsrettens anbefalinger, der 
kommer til udtryk i dennes udtalelse nr. 4/2008

 fuld åbenhed og adgang til intern revisionsdokumentation
– gentager sine bekymringer over de uigennemsigtige procedurer, der blev anvendt i 
forbindelse med genberegningen af omkostningerne til ITER-projektet, og som 
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne tog del i, idet de alle var repræsenteret i ITER-
rådet, mens Europa-Parlamentet ikke blev hørt, selv om dets inddragelse er afgørende for 
enhver beslutningstagning vedrørende finansieringen af ITER, eftersom Parlamentet udgør 
den ene af budgetmyndighedens to parter
– opfordrer Kommissionen, Det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaterne til at indlede en 
proces med henblik på ændring af Euratomtraktaten, som vil styrke traktatbestemmelserne om 
Parlamentets oplysnings- og medbestemmelsesrettigheder, også om forskningsspørgsmål 
inden for Euratom, for bl.a. at lette fremtidige budgetprocedurer
– er af den faste overbevisning, at de yderligere finansieringsbehov til ITER ikke kan 
imødekommes ved hjælp af en omfordeling af midlerne under udgiftsområde 1a gennem
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nedskæring af bevillingerne til RP7 med 100 mio. EUR i 2012 og 360 mio. EUR i 2013, 
eftersom dette i høj grad ville reducere det syvende forskningsrammeprograms bidrag til 
opfyldelsen af Europa 2020-strategiens overordnede mål og gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne herunder

– meddeler, at Parlamentet er parat til at forhandle med Kommissionen og Rådet om en 
yderligere ændring af FFR for årene 2012 og 2013, som forhøjer loftet under udgiftsområde 
1a i 2012 og 2013 med henblik på finansiering af ITER på grundlag af Kommissionens 
forslag af 20. april 2011 og i henhold til punkt 21-23 i den gældende interinstitutionelle aftale 
af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)

– foreslår desuden, at fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres i henhold til punkt 27 i IIA, hvis 
det ikke viser sig muligt at sikre finansieringen gennem en overførsel af FFR-margenerne 
alene 
– understreger, at det er særligt afgørende at hindre enhver interessekonflikt for personer, 

som deltager i ledelsesstrukturerne for ITER og F4E, i forhold til projektets kontrahenter
– tilkendegiver, at Parlamentet ikke kan tilslutte sig Kommissionens holdning om at frafalde 
kravet til en konsekvensanalyse i en situation, hvor den samlede årlige finansiering af 
programmet foreslås fordoblet i forhold til programmet for 2007-2011, hvilket må betragtes 
som en væsentlig ændring
– understreger behovet for en styrkelse af aspekterne vedrørende nuklear sikkerhed og 
strålingsbeskyttelse, og anmoder derfor om en genopførelse af bevillinger til nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse, samtidig med at det overordnede loft i Kommissionens 
programforslag overholdes
– bekræfter desuden betydningen af, at ITER-projektets internationale partnere fuldt ud 
bidrager økonomisk og materielt til ITER-projektet i henhold til deres forpligtelser under den 
internationale ITER-aftale

– understreger, at enhver afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for 
Euratomrammeprogrammet, ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. understreger, at en aftale om 
yderligere midler til ITER alene ved hjælp 
af overførsel af uudnyttede 2011-
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margener under den flerårige finansielle 
ramme (FFR) og uden omfordeling fra 
det syvende rammeprogram for forskning 
til Euratomrammeprogrammet ville gøre 
det muligt hurtigt at vedtage 
Euratomforskningsprogrammet i 2011.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen, Det Europæiske 
Råd, Rådet og medlemsstaterne indleder 
en proces med henblik på ændring af 
Euratomtraktaten, som skal styrke 
traktatens bestemmelser om Europa-
Parlamentets oplysnings- og 
medbestemmelsesrettigheder om 
forskningsspørgsmål inden for Euratom, 
for bl.a. at lette fremtidige 
budgetprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
rammeprogrammets varighed (2012-2013), 
der skal udgøre det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
rammeprogrammets varighed (2012-2013), 
der skal udgøre det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 
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den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA). 
Med henblik på rammeprogrammet 
(2012-2013) under FFR for årene 2012 
og 2013 vil det være nødvendigt at ændre 
FFR ved at forhøje loftet under 
udgiftsområde 1a med 700 mio. EUR i 
2012 og med 500 mio. EUR i 2013.. 
Kommissionen fremsatte den 20. april 
2011 et forslag i henhold til punkt 21-23 i 
den gældende IIA, som vil danne 
grundlag for drøftelserne. En aftale om 
finansiering af ITER gennem yderligere 
overførsler til udgiftsområde 1a under 
FFR vil gøre det muligt hurtigt at vedtage 
Euratomforskningsprogrammet i 2011. 
Hvis margenen under udgiftsområde 2 
ikke viser sig tilstrækkelig, eller hvis der 
ikke er andre 2011-margener under FFR
til rådighed til overførsel til udgiftsområde 
1a i 2012 og 2013, bør 
fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres i 
henhold til punkt 27 i IIA.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For så vidt angår FFR for 2014-
2020 bør de finansielle midler til ITER-
projektet fastlægges for hele 
programmeringsperioden, således at 
enhver overskridelse af omkostningerne 
ud over EU's bidrag på 6,6 mia. EUR til 
opførelsesfasen for ITER, der for 
øjeblikket planlægges afsluttet i 2020, 
finansieres af medlemsstaterne alene og 
ikke over EU-budgettet ("ring-fencing").
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det internationale og globale aspekt 
for de europæiske forskningsaktiviteter er 
vigtigt med henblik på at opnå gensidige 
fordele. Rammeprogrammet (2012-2013) 
bør være åbent for deltagelse for lande, der 
har indgået de nødvendige aftaler med 
henblik herpå, samt for deltagelse af 
enheder fra tredjelande og internationale 
organisationer for videnskabeligt 
samarbejde på projektniveau og på 
gensidigt fordelagtigt grundlag.

(18) Det internationale og globale aspekt 
for de europæiske forskningsaktiviteter er 
vigtigt med henblik på at opnå gensidige 
fordele. Rammeprogrammet (2012-2013) 
bør derfor på den ene side være åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, 
samt for deltagelse af enheder fra 
tredjelande og internationale organisationer 
for videnskabeligt samarbejde på 
projektniveau og på gensidigt fordelagtigt 
grundlag. På den anden side betyder dette 
også, at de internationale partnere fuldt 
ud skal opfylde deres finansielle 
forpligtelser, navnlig med hensyn til 
ITER-projektet.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Maksimalbeløbet for gennemførelse af 
rammeprogrammet (2012-2013) skal være 
2 560 270 000 EUR. Beløbet fordeles 
således (i EUR):

Maksimalbeløbet for gennemførelse af 
rammeprogrammet (2012-2013) skal være 
2 460 270 000 EUR. Beløbet fordeles 
således (i EUR):

a) til særprogrammet, som gennemføres i 
form af indirekte aktioner:

a) til særprogrammet, som gennemføres i 
form af indirekte aktioner:

– fusionsenergiforskning: 2 208 809 000 fusionsenergiforskning: 2 108 809 000, 
disse tal omfatter de nødvendige midler til 
fortsættelsen af JET-programmet i 
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Culham
– kernespaltning og strålingsbeskyttelse: 
118 245 000

– nuklear sikkerhed, forbedring af 
forvaltningen af nukleart affald og 
strålingsbeskyttelse: 118 245 000

b) til særprogrammet, som gennemføres i 
form af direkte aktioner:

b) til særprogrammet, som gennemføres i 
form af direkte aktioner:

– JRC's nukleare aktiviteter: 233 216 000. – JRC's nukleare aktiviteter: 233 216 000.

De nærmere regler for Fællesskabets 
finansieringsbidrag til dette rammeprogram 
(2012-2013) er anført i bilag II.

De nærmere regler for Fællesskabets 
finansieringsbidrag til dette rammeprogram 
(2012-2013) er anført i bilag II.

Or. en


