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Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012: finanţarea ITER  

Rezoluţia Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2012, secțiunea III – Comisia (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, 

precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special 

articolul 106a, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene1, în special articolele 37 și 38, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, 

adoptat definitiv la 1 decembrie 20112, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară3, 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012 al Uniunii Europene pentru 

exercițiul financiar 2012, prezentat de Comisie la 27 ianuarie 2012 (COM(2012)0031), 

– având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012, 

adoptată de Consiliu la 26 martie 2012 (08136/2012 – C7-0088/2012), 

– având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0097/2012), 

A. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1/2012 este de a înscrie în bugetul 

2012, la articolul 08 20 02 Euratom – Întreprinderea comună europeană pentru ITER – 

Fuziune pentru energie (F4E), suma de 650 de milioane EUR în credite de angajament;  

B. întrucât această ajustare bugetară este în deplină conformitate cu acordul încheiat între 

Parlament și Consiliu în decembrie 2011 pentru a se ține seama de costurile suplimentare 

ale proiectului ITER din perioada 2012-2013, în valoare de 1 300 de milioane EUR, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012; 

2. aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ 

nr. 1/2012 și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a 

bugetului rectificativ nr. 1/2012 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al 
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Uniunii Europene; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și parlamentelor naționale. 


