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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii angażuje się w 
rozwijanie projektu ITER, który stwarza perspektywy niemal nieograniczonych dostaw 
czystej energii;

1. przyjmuje do wiadomości projekt decyzji załączony do wniosku Komisji;

2. przypomina, że cele budżetu Unii powinny koncentrować się na realizacji strategii 
„Europa 2020”; wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że pozycja 1a, z której głównie 
pochodzą środki na realizację celów strategii „Europa 2020”, w ostatnich latach 
znajdowała się pod ciągłą presją budżetową; 

3. popiera pomysł skorzystania z połączenia różnych zasobów finansowych, w tym rezerw 
dostępnych w różnych działach wieloletnich ram finansowych, aby sprostać dodatkowym 
krótkoterminowym potrzebom związanym z projektem ITER w latach 2012 i 2013;

4. sprzeciwia się jednak proponowanemu przez Komisję przesunięciu środków budżetowych 
przeznaczonych na siódmy program ramowy i wykorzystaniu ich do realizacji projektu 
ITER; proponuje, aby sfinansować program ITER z pozostałej rezerwy budżetowej;

5. ponownie wyraża swój niepokój w związku z gwałtownym wzrostem kosztów projektu 
ITER; podkreśla potrzebę właściwego zarządzania i dokładnego planowania finansowego 
w odniesieniu do projektu ITER;

6. zwraca się do Komisji o systematyczne informowanie Parlamentu o postępach w realizacji 
planu oszczędności i ograniczania kosztów oraz o wynikach Europejskiego Wspólnego 
Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej 
(Fusion for Energy) i zarządzaniu nim; prosi o potwierdzenie, czy nadal wymagane jest 
zapewnienie dodatkowych środków na płatności, jak zostało to pierwotnie oszacowane 
przez Komisję;

7. nawołuje do dalszej skutecznej komunikacji między komisjami ITER i BUDG przy 
szukaniu rozwiązań w zakresie potrzeb finansowych związanych z projektem ITER; 
zastrzega sobie prawo od przedstawienia w późniejszym terminie, jeśli będzie to 
konieczne, dodatkowych sugestii w tej sprawie w formie pisma.


