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Въпрос с искане за писмен отговор E-003282/2012
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Dominique Vlasto (PPE), Gaston Franco (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Jan Březina (PPE), 
Pilar del Castillo Vera (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE), Herbert 
Reul (PPE), Michel Dantin (PPE), Christian Ehler (PPE), Jean Roatta (PPE), Marian-Jean 
Marinescu (PPE), Damien Abad (PPE), Vladimir Urutchev (PPE), Romana Jordan (PPE) и 
Amalia Sartori (PPE)

Относно: Финансиране на проекта за "Международен термоядрен експериментален реактор" 
(ITER) за периода 2014-2020 г.

Въпреки че досега ЕС беше сериозно ангажиран с проекта ITER, като постигна разполагане на 
обекта на своя територия и финансиране на изграждането й, което започна преди две години, 
понастоящем  Комисията предлага да се изключи използването на Многогодишната финансова 
рамка (МФР) за финансирането на тази научноизследователска програма  след 2014 г. 
(COM(2011) 0931).

Комисията мотивира това решение със своята загриженост, че бюджетът за ITER би нараснал 
рязко и би оказал въздействие върху останалите бюджетни редове по МФР.

Въпреки това, благодарение на Европейския парламент, Съвета и Комисията, през последните 
месеци бяха положени значителни усилия, за да се подобри управлението на проекта и да се 
сведат до минимум разходите за него. През юли 2010 г. Съветът предложи строго 
ограничаване на максималното равнище на разходите за фазата на изграждане на ITER 
(2007—2020 г.) до 6,6 милиарда евро, а Комисията призна на 20 юли 2010 г., че „въз основа на 
това може да се гарантира жизнеспособността на дългосрочното финансиране за ITER“.

Поради това предложението на Комисията изпраща изненадващо послание на 
международните партньори на ITER и на Европейската общност за термоядрен синтез, които 
са много ангажирани с успеха на проекта и не разбират това предложение. Освен това, с 
такова предложение Европейският парламент (бюджетният орган) ще загуби контрол върху 
финансирането на този проект.

Така възникват няколко въпроса относно допълнителната програма, предложена от Комисията:

1. Въпреки че европейските институции са се договорили за значително подобряване на 
проекта, защо Комисията внезапно се отказва от финансирането на европейската част от 
ITER в рамките на бюджета на ЕС?

2. Дали Комисията счита, че предложената допълнителна програма, която никога не е била 
използвана за друго, освен за експлоатацията на реактора с висока плътност на 
неутронния поток в Петен (с бюджет от 36 милиона евро и с участието само на три 
държави членки), е подходяща за проект като ITER (с 2,5 милиарда евро, които да бъдат 
управлявани през периода 2014—2018 г., и 27 участващи държави)? Комисията, която 
постави под съмнение този инструмент преди три години, счита ли, че с такава правна 
рамка може да се гарантира успехът на ITER?

3. Комисията осъзнава ли, че с този инструмент Европейският парламент ще загуби контрол 
върху финансирането на един от най-големите европейски и световни научни проекти?


