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řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit 
dodatečné potřeby financování projektu ITER
(2011/2080(ACI))

Navrhovatelka: Amalia Sartori



PE472.058v01-00 2/3 PA\876336CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\876336CS.doc 3/3 PE472.058v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku usiluje o rozvoj projektu 
ITER, který slibuje možnost téměř neomezených dodávek čisté energie;

1. bere na vědomí návrh rozhodnutí připojený k návrhu Komise;

2. připomíná, že cíle rozpočtu Unie se musí zaměřovat na strategii Evropa 2020; je hluboce 
znepokojen tím, že okruh 1a, který významně přispívá k plnění cílů strategie Evropa 2020, 
je v posledních letech pod stálým rozpočtovým tlakem; 

3. podporuje myšlenku, aby se k řešení krátkodobých potřeb financování projektu ITER 
v letech 2012 a 2013 použil soubor různých finančních zdrojů, včetně dostupných rozpětí 
v různých okruzích VFR;

4. staví se však proti návrhu Komise, aby rozpočtové prostředky přidělené na sedmý 
rámcový projekt byly převedeny na projekt ITER; navrhuje, aby byl projekt ITER 
financován ze zbývajícího rozpočtového rozpětí;

5. opakuje své znepokojení ohledně nesmírného nárůstu výdajů na projekt ITER; zdůrazňuje, 
že je pro projekt ITER nezbytné řádné řízení a přesné finanční plánování;

6. vyzývá Komisi, aby Parlamentu podávala pravidelné zprávy o pokroku učiněném při 
provádění plánu na omezení nákladů a dosažení úspor a o výkonnosti a řízení společného 
evropského podniku ITER a rozvoji energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy); táže 
se, zda dodatečné požadavky na platby podle původních odhadů Komise stále platí;

7. vyzývá k pokračování účinné komunikace mezi výbory ITRE a BUDG při řešení potřeb 
financování projektu ITER; vyhrazuje si právo, pokud to bude nezbytné, předložit k této 
otázce později další návrhy ve formě dopisu.


