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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar 
multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului 
ITER
(2011/2080(ACI))

Raportoare pentru aviz: Amalia Sartori
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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Comisia pentru industrie, cercetare și energie este angajată în dezvoltarea 
proiectului ITER, care oferă perspectiva unei aprovizionări aproape nelimitate cu energie 
nepoluantă,

1. ia act de proiectul de decizie anexat la propunerea Comisiei;

2. reamintește că obiectivele bugetului Uniunii trebuie să se concentreze pe Strategia Europa 
2020; este profund îngrijorat de faptul că, în ultimii ani, rubrica 1a, care are o contribuție 
majoră la realizarea obiectivelor Europa 2020, a făcut obiectul unei presiuni bugetare 
constante;

3. sprijină ideea utilizării unei combinații de resurse financiare, inclusiv a marjelor 
disponibile la diferite rubrici din CFM, pentru a răspunde nevoilor de finanțare 
suplimentare pe termen scurt ale proiectului ITER în 2012 și 2013;

4. cu toate acestea, se opune propunerii Comisiei de a realoca în favoarea proiectului ITER 
credite bugetare destinate celui de-al șaptelea program-cadru; sugerează ca proiectul ITER 
să fie finanțat din marja bugetară disponibilă;

5. își repetă îngrijorarea față de explozia costurilor pentru proiectul ITER; subliniază că este 
nevoie de o gestionare adecvată și de o planificare financiară precisă pentru ITER;

6. invită Comisia să prezinte periodic Parlamentului rapoarte privind progresele realizate în 
ceea ce privește limitarea costurilor și planul de economii și privind performanța și 
gestionarea Întreprinderii comune europene pentru ITER și dezvoltarea energiei de 
fuziune (Fuziune pentru energie); întreabă dacă cerințele suplimentare de plată estimate 
inițial de Comisie sunt în continuare valabile;

7. solicită continuarea unei comunicări eficiente între comisiile ITRE și BUDG pe tema 
nevoilor de finanțare ale proiectului ITER;  își rezervă dreptul de a prezenta, dacă va fi 
cazul, sugestii suplimentare privind acest subiect, sub forma unei scrisori.


