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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca Komisji Budżetowej:

- uważa, że ITER jest projektem o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, ze znaczącymi, 
szerokimi perspektywami w zakresie badań i innowacji; 

- uważa, że projekt badawczy ITER jest cenny jako jeden z możliwych przyszłych źródeł 
energii dla Europy; i że jego finansowanie nie powinno być wstrzymywane;

- zauważa, że projekt ten jest obecnie realizowany; z zadowoleniem przyjmuje znaczące 
zmiany w strukturach zarządzania, kontroli i audytu projektów ITER i F4E w ciągu ostatnich 
12 miesięcy; oczekuje, że zobowiązania zarządu ITER i F4E wobec Parlamentu zostaną 
zrealizowane w odpowiednim terminie; oczekuje ciągłego przeglądu wszystkich procesów w 
celu stworzenia stabilnego środowiska decyzyjnego do opłacalnego zarządzania; 
- zaleca, aby z całkowitej kwoty 6,6 mld euro przeznaczonej na etap realizacji środki zostały 
przydzielone w odpowiednich pulach na zobowiązania i płatności w celu zagwarantowania 
finansowania projektu ITER bez stwarzania zagrożeń dla innych priorytetów UE, takich jak 
program ramowy w zakresie badań;
- zaleca przyznanie finansowania po spełnieniu następujących kryteriów: 

 regularne informowanie Parlamentu oraz solidne gwarancje przejrzystości,

 jasny harmonogram projektu zawierający cele i etapy, w tym ocenę ex-ante i kontrole 
zgodności ex-post,

 ponowna ocena kosztów na podstawie wyników testu warunków skrajnych, a 
następnie ocena okresowa,

 regularne sprawozdania na temat potrzeb finansowych projektu, zwłaszcza w świetle 
zmian projektowania, wzrostu kosztów surowców i trudności napotkanych przez inne 
strony projektu ITER,  

 dostosowanie przepisów finansowych projektu F4E do stanowiska Parlamentu 
Europejskiego wyrażonego w sprawozdaniu z absolutorium i w zaleceniach Trybunału 
Obrachunkowego wyrażonych w opinii nr 4/2008,

 pełna przejrzystość i dostęp do dokumentacji audytu wewnętrznego;
- ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu nieprzejrzystych procedur zastosowanych 
podczas ponownej kalkulacji kosztów projektu ITER, w których wzięła udział Komisja, Rada 
i państwa członkowskie reprezentowane na posiedzeniu Rady ITER, bez konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, którego udział, jako jednego z organów władzy budżetowej, jest 
niezbędny przy podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania projektu ITER;

- wzywa Komisję, Radę Europejską, Radę i państwa członkowskie do rozpoczęcia procesu 
wprowadzania zmian do traktatu Euratom, wzmacniając jego postanowienia dotyczące praw 
Parlamentu Europejskiego do informacji i do współpracy ustawodawczej, również w zakresie 
kwestii badawczych Euratom, między innymi w celu usprawnienia przyszłych procedur 
budżetowych;
- wyraża stanowcze przekonanie, że kwestia dodatkowego finansowania projektu ITER nie 
może być rozwiązana przesunięciami w dziale 1a siódmego programu ramowego 
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polegającymi na zmniejszeniu finansowania o 100 mln euro w 2012 r. i o 360 mln euro w 
2013 r., ponieważ obniżyłoby to znacząco środki 7. programu ramowego przeznaczone na 
osiągnięcie głównych celów i wdrożenie przewodnich inicjatyw strategii Europa 2020;
- wyraża gotowość do podjęcia negocjacji z Komisją i Radą w sprawie dodatkowej zmiany 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2012 i 2013 polegającej na podwyższeniu 
pułapu wydatków działu 1a w 2012 i 2013 r. na projekt ITER na podstawie wniosku Komisji 
z dnia 20 kwietnia 2011 r. opartego na punktach 21 do 23 obowiązującego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;
- sugeruje dodatkowo zastosowanie instrumentu elastyczności zgodnie z punktem 27 
porozumienia międzyinstytucjonalnego, jeśli finansowanie nie byłoby możliwe jedynie przez 
przeniesienie marginesów WRF; 

- podkreśla szczególne znaczenie unikania wszelkich konfliktów interesów osób należących 
do struktur zarządzających projektami ITER i F4E z wykonawcami projektu;

- wyraża swój sprzeciw wobec stanowiska Komisji dotyczącego rezygnacji z oceny skutków 
również w sytuacji, gdy proponowane jest podwojenie całkowitej kwoty rocznego 
finansowania w stosunku do programu na lata 2007-2011, co trzeba uznać za istotną zmianę;
- podkreśla potrzebę wzmocnienia aspektów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem, tym samym domagając się rozdzielenia środków na bezpieczeństwo 
jądrowe i ochronę przed promieniowaniem, przestrzegając jednocześnie ogólnego pułapu dla 
programu zaproponowanego przez Komisję;
- potwierdza również znaczenie międzynarodowych partnerów projektu ITER i ich pełny 
wkład finansowy i rzeczowy w projekt ITER w odniesieniu do obowiązków wynikających z 
międzynarodowego porozumienia ITER;

- podkreśla, że jakakolwiek decyzja wydana przez organ prawodawczy na rzecz programu 
ramowego Euratom nie narusza postanowień decyzji wydanych przez władzę budżetową w 
ramach rocznej procedury budżetowej.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. Podkreśla, że porozumienie w sprawie 
dodatkowego finansowania ITER 
wyłącznie poprzez przeniesienie 
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niewykorzystanych marginesów 
wieloletnich ram finansowych na 2011 r., 
bez przesunięć z siódmego programu 
ramowego w zakresie badań do programu 
ramowego Euratom, pozwoliłoby na 
szybkie przyjęcie programu badawczego 
Euratom w 2011 r. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja, Rada Europejska, Rada i 
państwa członkowskie zamierzają 
rozpocząć proces wprowadzania zmian do 
traktatu Euratom, wzmacniając jego 
postanowienia dotyczące praw 
Parlamentu Europejskiego do informacji i 
do współpracy ustawodawczej w zakresie 
kwestii badawczych Euratom, między 
innymi w celu usprawnienia przyszłych 
procedur budżetowych.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza decyzja powinna określić 
kopertę finansową dla całego okresu 
obowiązywania programu ramowego
(2012–2013) będącą głównym punktem 
odniesienia dla władzy budżetowej 
podczas corocznej procedury budżetowej 

(16) Niniejsza decyzja powinna określić 
kopertę finansową dla całego okresu 
obowiązywania programu ramowego
(2012–2013) będącą głównym punktem 
odniesienia dla władzy budżetowej 
podczas corocznej procedury budżetowej 
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w rozumieniu pkt 37 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami.

w rozumieniu pkt 37 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. Aby włączyć 
program ramowy (2012-2013) do 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2012-2013, niezbędne będzie 
wniesienie poprawki do WRF polegającej 
na podwyższeniu pułapu działu 1a o 
700 mln EUR w 2012 r. i o 500 mln EUR 
w 2013 r. W dniu 20 kwietnia 2011 r. 
Komisja przedstawiła wniosek w oparciu o 
punkty 21 do 23 obowiązującego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
który posłuży jako podstawa do 
negocjacji. Porozumienie w sprawie 
finansowania ITER poprzez dodatkowe 
przeniesienie środków do działu 1a WRF 
pozwoliłoby na szybkie przyjęcie 
programu badawczego Euratom w 2011 r. 
Jeśli marginesy w ramach działu 2 nie 
będą wystarczające lub jeśli żadne inne 
marginesy WRF na 2011 r. nie będą 
mogły zostać przeniesione do działu 1a w 
latach 2012 i 2013, należy zastosować 
instrument elastyczności zgodnie z 
punktem 27 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. 

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W wieloletnich ramach finansowych 
na lata 2014-2020 środki finansowe 
przeznaczone na projekt ITER  powinny 
być ustalone na cały okres 
programowania, aby wszelkie dodatkowe 
wydatki przekraczające udział UE w 
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wysokości 6,6 mld EUR na okres 
tworzenia ITER, którego zakończenie 
przewiduje się obecnie na 2020 r., były 
samodzielnie finansowane przez państwa 
członkowskie, a nie z budżetu UE 
(„rozdział środków”).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar 
działań badawczych UE jest ważny, 
ponieważ może przynieść obopólne 
korzyści. Program ramowy (2012–2013) 
powinien być otwarty na udział państw, 
które zawarły odpowiednie umowy w tej 
sprawie, a na poziomie projektów – na 
udział jednostek z państw trzecich oraz 
międzynarodowych organizacji współpracy 
naukowej na zasadzie wzajemnych 
korzyści.

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar 
działań badawczych UE jest ważny, 
ponieważ może przynieść obopólne 
korzyści. Program ramowy (2012–2013) 
powinien więc z jednej strony być otwarty 
na udział państw, które zawarły 
odpowiednie umowy w tym celu, a na 
poziomie projektów i na zasadzie 
wzajemnych korzyści – także na udział 
jednostek z państw trzecich oraz 
międzynarodowych organizacji współpracy 
naukowej. Z drugiej strony oznacza to 
także, że – szczególnie w odniesieniu do 
projektu ITER – międzynarodowi 
partnerzy muszą w pełni przestrzegać 
swoich finansowych zobowiązań.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna kwota przeznaczona na 
wdrożenie programu ramowego (2012–

Maksymalna kwota przeznaczona na 
wdrożenie programu ramowego (2012–
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2013) wynosi 2 560 270 000 EUR. Kwota 
ta jest podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

2013) wynosi 2 460 270 000 EUR. Kwota 
ta jest podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

a) na program szczegółowy, który zostanie 
zrealizowany w formie działań pośrednich:

a) na program szczegółowy, który zostanie 
zrealizowany w formie działań pośrednich:

– badania nad energią termojądrową
2 208 809 000;

badania nad energią termojądrową 2 108 
809 000; liczby te obejmują środki 
niezbędne do kontynuacji programu JET 
w Culham;

– rozszczepienie jądrowe i ochrona przed
promieniowaniem 118 245 000;

– bezpieczeństwo jądrowe, poprawa 
gospodarowania odpadami jądrowymi i 
ochrona przed promieniowaniem 118 245 
000;

b) na program szczegółowy, który 
zostanie zrealizowany w formie działań 
bezpośrednich:

b) na program szczegółowy, który zostanie 
zrealizowany w formie działań 
bezpośrednich:

– działalność JRC w dziedzinie jądrowej 
233 216 000.

działalność JRC w dziedzinie jądrowej
233 216 000.

Szczegółowe zasady udziału finansowego 
Wspólnoty w programie ramowym (2012–
2013) są określone w załączniku II.

Szczegółowe zasady udziału finansowego 
Wspólnoty w programie ramowym (2012–
2013) są określone w załączniku II.

Or. en


