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Predlog spremembe proračuna št. 1/2012: financiranje odbora ITER  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 o stališču Sveta o predlogu 

spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2012 za proračunsko leto 2012, oddelek III – 

Komisija (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314, in Pogodbe o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, zlasti členov 37 in 38 te 

uredbe, 

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, kot je bil 

dokončno sprejet dne 1. decembra 20112, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 

poslovodenju3, 

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2012 za proračunsko 

leto 2012, ki ga je Komisija predložila 27. januarja 2012 (COM(2012)0031), 

– ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2012, ki ga je Svet 

pripravil 26. marca 2012 (08136/2012 – C7-0088/2012), 

– ob upoštevanju členov 75b in 75e Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0097/2012), 

A. ker naj bi s predlogom spremembe proračuna št. 1/2012 v člen 08 20 02 – "Euratom – 

Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo (F4E)" proračuna za leto 2012 

vključili 650 milijonov EUR obveznosti, 

B. ker je ta proračunski popravek povsem v skladu z dogovorom Parlamenta in Sveta iz 

decembra 2011, da se upošteva 1 300 milijonov EUR dodatnih stroškov za projekt ITER za 

obdobje 2012-2013, 

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2012; 

2. odobri nespremenjeno stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2012 in naroči 

svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2012 dokončno 

sprejeta, ter poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

                                                 
1  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
2  UL L 56, 29.2.2012. 
3  UL C 139, 14.6.2006, str. 1. 



3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 

parlamentom. 

 

 


