
I. MELLÉKLET

2007. MÁRCIUS 7-I HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉS

Következtetések

A háromoldalú megbeszélést a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredmé-
nyességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (IIA) 47. pontjának alkalmazásában szer-
vezték meg.

Ezek a következtetések át kívánják tekinteni a három intézmény által kötött megállapodást.

1. Az ITER-re vonatkozó közös vállalkozás

Az Európai Parlament és a Tanács a következőkben állapodott meg:

– az ITER közös vállalkozás közösségi ügynökségnek tekintendő az intézményközi megállapodás
47. pontja alkalmazásában;

– az ITER Európai Közös Vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés az Európai
Parlament felelőssége;

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Bizottság által az ITER számára javasolt, az Euratom hetedik
keretprogramjából származó közösségi hozzájárulást (legfeljebb 986 millió EUR (1) a 2007–2011 közötti
időszakra). Figyelembe véve, hogy az ITER projekt jóval 2011 után is folytatódni fog, illetve hogy azt
2041-ig folytatni kell, a 2012-re és 2013-ra szükséges összegeket a pénzügyi programozásban irányozták
elő. A jövőbeni finanszírozás a következő pénzügyi keretről szóló megbeszélések részét fogja képezni.

2. Ügynökségek

A már létező ügynökségek működése és az új ügynökségek létrehozásakor alkalmazandó eljárások optima-
lizálása céljából az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy alapos megbeszé-
lésekre törekszik, különösen a mélyreható költség-haszon elemzés tekintetében, beleértve az adminisztratív
költségeket is, mielőtt új ügynökségeket állítanak fel, illetve mielőtt végrehajtják a már létező ügynökségekre
vonatkozó külön rendeletek felülvizsgálati záradékait.

Ezzel összefüggésben kifejezték, hogy készek az intézményközi megállapodás 47. pontjában előirányzott
eljárás továbbfejlesztéséről szóló megbeszélések folytatására és elmélyítésére.

E megbeszéléseket folytatni fogják a következő háromoldalú egyeztetéseken, először 2007. április 18-án.

(1) A Fúziósenergia-fejlesztési és az ITER Európai Közös Vállalkozáshoz való, 1 290 millió EUR összegű indikatív teljes
uniós költségvetési hozzájárulásból.

II. MELLÉKLET

A 2007. ÁPRILIS 18-I HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉST KÖVETŐ NYILATKOZATOK

1. Az Európai Parlament és a Tanács közösségi ügynökségekről szóló nyilatkozata

„1. A nagyobb egyértelműség és átláthatóság érdekében a költségvetési hatóság két ága felkéri a
Bizottságot, hogy az előzetes költségvetési tervezet mellett évente készítsen a közösség valamennyi
létező és jövőbeni ügynökségéről, a költségvetési rendelet 185. cikkének hatálya alá tartozó egyéb szer-
vekről és a végrehajtó hivatalokról szóló költségvetési áttekintést. Az áttekintésnek ki kell térnie az alap-
jogiaktusaikkal, a legfontosabb költségvetési mutatóikkal és alkalmazottaik számával, valamint a műkö-
dési és adminisztratív költségek arányával kapcsolatos költségvetési információra.
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