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Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre rozpočet
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medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne 
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s cieľom riešiť potreby dodatočného financovania projektu ITER
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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Výbor pre priemysel, výskum a energetiku je odhodlaný presadzovať rozvoj 
projektu ITER, ktorý ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené dodávky čistej energie;

1. berie na vedomie návrh rozhodnutia priloženého k návrhu Komisie;

2. pripomína, že ciele stanovené pre rozpočet Únie majú byť zamerané na stratégiu 
Európa 2020; vyjadruje však veľké znepokojenie nad tým, že okruh 1a, ktorý zohráva 
zásadnú úlohu v plnení cieľov stratégie Európa 2020, je v posledných rokoch pod 
neustálym rozpočtovým tlakom;

3. podporuje myšlienku využiť kombináciu rôznych finančných zdrojov, a to aj rezerv 
dostupných v rámci rôznych okruhov VFR, na uspokojenie ďalších krátkodobých potrieb 
financovania projektu ITER v rokoch 2012 a 2013;

4. nesúhlasí však s návrhom Komisie, aby sa na projekt ITER presmerovali rozpočtové 
prostriedky pridelené na 7. rámcový program; navrhuje, aby sa projekt ITER financoval 
zo zostávajúcej rozpočtovej rezervy;

5. opakuje znepokojenie nad prudkým nárastom nákladov na projekt ITER; zdôrazňuje 
potrebu náležitého riadenia a presného finančného plánovania projektu ITER;

6. vyzýva Komisiu, aby Parlament pravidelne informovala o pokroku dosiahnutom 
v uskutočňovaní plánu na obmedzenie nákladov a dosiahnutie úspor, ako aj o vykonávaní 
a riadení Európskeho spoločného podniku pre ITER a a rozvoj energie jadrovej syntézy 
(„Fusion for Energy“); pýta sa, či sú dodatočné požiadavky na platby pôvodne 
odhadované Komisiou stále platné;

7. požaduje ďalšiu účinnú komunikáciu medzi výbormi ITRE a BUDG, pokiaľ ide 
o uspokojovanie finančných potrieb projektu ITER; vyhradzuje si právo následne 
predložiť – v prípade potreby – ďalšie návrhy k tejto otázke vo forme listu.


