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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul Comisiei pentru bugete

- consideră că ITER este un proiect cu valoare adăugată europeană clară, care are un mare 
potențial de a ajuta la avansarea activităților de cercetare și inovare;

- consideră că proiectul de cercetare ITER este valoros, dat fiind ca are potențialul de a deveni 
una dintre viitoarele surse energetice ale Europei; consideră că finanțarea sa nu ar trebui să fie 
sistată;
- observă că proiectul a început să avanseze; salută modificările semnificative ale structurilor 
de guvernanță, control și audit ale ITER și F4E care s-au petrecut în decursul ultimelor 12 
luni; se așteaptă ca angajamentele luate de personalul de conducere al ITER și F4E în fața 
Parlamentului să fie implementate în timp util; așteaptă revizuirea continuă a tuturor 
proceselor pentru a crea un mediu stabil pentru luarea de decizii sub egida unei gestionări 
rentabile; 
- recomandă ca, pe baza costului total al scenariului de referință privind ITER de 6,6 miliarde 
EUR pentru faza de construcție, finanțarea ar trebui restricționată printr-un pachet financiar 
specific, atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și cele de plată, pentru a garanta 
finanțarea ITER fără a periclita alte priorități ale UE, cum ar fi Programul-cadru pentru 
cercetare;

- recomandă ca finanțarea să fie deblocată după întrunirea următoarelor criterii: 

 Parlamentul este informat regulat și există garanții solide referitoare la asigurarea 
transparenței;

 există o foaie de parcurs clară a proiectului, care să includă atât obiective generale și 
intermediare, cât și o evaluare ex-ante și controale de conformitate ex-post;

 se face o reevaluare a costurilor pe baza rezultatelor testului de rezistență și în mod 
periodic în perioada următoare;

 se întocmesc rapoarte periodice referitoare la necesitățile financiare ale proiectului, în 
special în lumina modificărilor legate de proiectare, a creșterii costului materiilor 
prime și a dificultăților întâmpinate de celelalte părți la ITER; 

 regulamentul financiar al F4E este aliniat cu poziția Parlamentului European, 
exprimată în proiectul de descărcare de gestiune și în recomandările Curții de Conturi, 
exprimate în avizul său nr. 4/2008;

 se asigură transparența și accesul depline la documentația internă de audit;
- își exprimă din nou preocupările referitoare la procedurile netransparente utilizate pentru 
recalcularea costului proiectului ITER, care au implicat Comisia, Consiliul și statele membre, 
toate acestea fiind reprezentate în cadrul Consiliului ITER, în timp ce Parlamentul European 
nu a fost consultat, deși participarea sa, în calitate de parte integrantă a autorității bugetare, 
este necesară pentru toate procesele decizionale privind finanțarea ITER;

- îndeamnă Comisia, Consiliul European, Consiliul și statele membre să inițieze un proces 
pentru modificarea Tratatului Euratom, consolidând prevederile tratatului referitoare la 
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drepturile de informare și de co-legislator ale Parlamentului și cu privire la chestiunile legate 
de cercetarea în cadrul Euratom pentru a facilita, printre altele, viitoarele proceduri bugetare;

- este ferm convins că asigurarea fondurilor suplimentare pentru ITER nu se poate face prin 
redistribuiri în cadrul rubricii 1a prin micșorarea finanțării PC7 cu 100 milioane EUR în 2012 
și cu 360 milioane EUR în 2013, dat fiind că acest lucru ar reduce semnificativ contribuția 
PC7 la atingerea obiectivelor principale și la implementarea inițiativelor emblematice ale 
strategiei Europa 2020;
- indică disponibilitatea sa de a negocia cu Comisia și cu Consiliul cu privire la o modificare 
suplimentară a CFM pentru anii 2012 și 2013, crescând plafonul rubricii 1a în 2012 și 2013 
pentru finanțarea ITER pe baza propunerii Comisiei din 20 aprilie 2011în temeiul punctelor 
21-23 din Acordul interinstituțional în vigoare din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII);

- sugerează, pe lângă acestea, mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu 
punctul 27 din AII, în cazul în care finanțarea nu este posibilă doar prin transferarea marjelor 
din CFM; 
- subliniază importanța particulară de a evita orice conflict de interese ale persoanelor 

implicate în structurile de conducere ale ITER și ale F4E cu contractanți ai proiectului;
- își exprimă dezacordul cu privire la poziția Comisiei, care renunță la realizarea unei evaluări 
a impactului până și în situația în care se propune dublarea finanțării anuale generale a 
programului în comparație cu programul pe 2007-2011, lucru care trebuie văzut ca o 
modificare substanțială;
- subliniază nevoia de a consolida aspectele siguranței nucleare și a protecției împotriva 
radiațiilor, solicitând, astfel, redistribuirea unor credite către siguranța nucleară și protecția 
împotriva radiațiilor, respectând, în același timp, plafonul global al programului propus de 
Comisie;
- afirmă, de asemenea, că este important ca partenerii internaționali ai proiectului ITER să 
contribuie pe deplin financiar și material la acesta în conformitate cu obligațiile pe care și le-
au asumat în cadrul acordului internațional ITER;

- subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea Programului-cadru Euratom nu 
aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou) 
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Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că un acord privind 
suplimentarea finanțării ITER doar prin 
transferarea marjelor nefolosite în 2011 
din cadrul financiar multianual (CFM), 
fără redistribuiri de la al șaptelea 
Program-cadru pentru cercetare spre 
Programul-cadru Euratom, ar permite 
adoptarea rapidă a programului de 
cercetare al Euratom în 2011;

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia, Consiliul European, 
Consiliul și statele membre trebuie să 
demareze un proces de modificare a 
tratatului Euratom, consolidând 
dispozițiile acestuia referitoare la 
informarea Parlamentului European și la 
drepturile de colegislator ale acestuia cu 
privire la chestiunile privind cercetarea 
din cadrul Euratom pentru a facilita, 
printre altele, viitoarele proceduri 
bugetare.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe 
întreaga durată a Programului-cadru (2012-
2013), un pachet financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 37 
din Acordul Interinstituțional din 17 mai 
2006 între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară, pe durata procedurii bugetare 
anuale .

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe 
întreaga durată a Programului-cadru (2012-
2013), un pachet financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 37 
din Acordul Interinstituțional din 17 mai 
2006 între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară (AII), pentru 
autoritatea bugetară, pe durata procedurii 
bugetare anuale . Pentru a ajusta 
Programul-cadru (2012-2013) în cadrul 
CFM pentru anii 2012 și 2013 va fi 
necesar să se modifice CFM prin 
creșterea plafonului rubricii 1a cu 700 
milioane EUR în 2012 și cu 500 milioane 
EUR în 2013.   La 20 aprilie 2011, 
Comisia a prezentat o propunere bazată 
pe punctele 21-23 din AII actual, care vor 
servi drept bază pentru negocieri. Un 
acord pentru finanțarea ITER prin 
transferuri suplimentare spre rubrica 1a 
din CFM ar permite adoptarea rapidă a 
programului de cercetare Euratom în 
2011. Dacă marja de la rubrica 2 nu este 
suficientă, sau dacă nu mai sunt 
disponibile alte marje din CFM 2011 care 
să fie transferate spre rubrica 1a în 2012 
și 2013, ar trebui mobilizat instrumentul 
de flexibilitate conform punctului 27 din 
AII.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru CFM 2014-2020, resursele 
financiare alocate proiectului ITER ar 
trebui fixate pentru întreaga perioadă de 
programare, astfel încât orice depășire a 
costurilor dincolo de partea de 6,6 
miliarde EUR care revine UE pentru 
perioada de construcție a ITER, care în 
momentul de față se preconizează să se 
încheie în 2020, ar trebui finanțată doar 
de către statele membre și nu din bugetul 
UE (restricționare de tip „ring fencing”).

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dimensiunea internațională și globală 
a activităților europene de cercetare este 
importantă în vederea obținerii de avantaje 
reciproce. Prin urmare, Programul-cadru 
(2012-2013) trebuie să fie deschis 
participării țărilor care au încheiat 
acordurile necesare în acest sens, dar și 
participării, la nivel de proiecte și pe baza 
interesului reciproc, a entităților din țări 
terțe și a organizațiilor internaționale de 
cooperare științifică.

(18) Dimensiunea internațională și globală 
a activităților europene de cercetare este 
importantă în vederea obținerii de avantaje 
reciproce. Prin urmare, Programul-cadru 
(2012-2013) trebuie să fie, pe de o parte,
deschis participării țărilor care au încheiat 
acordurile necesare în acest sens, dar și 
participării, la nivel de proiecte și pe baza 
interesului reciproc, a entităților din țări 
terțe și a organizațiilor internaționale de 
cooperare științifică. Pe de altă parte, 
aceasta înseamnă și că, în special în ceea 
ce privește proiectul ITER, partenerii 
internaționali trebuie să-și respecte pe 
deplin obligațiile financiare.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă pentru implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) este de 
2 560 270 000 EUR. Această sumă se 
alocă după cum urmează (în EUR):

Suma maximă pentru implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) este de 
2.460.270.000 EUR. Această sumă se 
alocă după cum urmează (în EUR):

a) Pentru programul specific care se va 
desfășura prin acțiuni indirecte:

a) Pentru programul specific care se va 
desfășura prin acțiuni indirecte:

- cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 2 208 809 000;

- cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 2 108 809 000; aceste cifre includ 
fondurile necesare pentru continuarea 
programului JET din Culham;

- fisiunea nucleară și protecția împotriva 
radiațiilor 118 245 000;

- siguranța nucleară, îmbunătățirea 
gestionării deșeurilor nucleare și protecția 
împotriva radiațiilor 118 245 000;

b) pentru programul specific care se 
va desfășura prin acțiuni directe:

b) pentru programul specific care se va 
desfășura prin acțiuni directe:

- activitățile nucleare ale JRC 233 216 000. - activitățile nucleare ale JRC 233 216 000.

Normele detaliate privind participarea 
financiară comunitară la Programul-
cadru (2012-2013) sunt stabilite în anexa 
II.

Normele detaliate privind participarea
financiară comunitară la Programul-
cadru (2012-2013) sunt stabilite în anexa 
II.

Or. en


