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KORT BEGRUNDELSE

1. Hovedelementer i forslaget

Nærværende forslag til særprogram omfatter samme periode som rammeprogrammet (dvs. 
2007-2011), som er baseret på artikel 7 i Euratom-traktaten. I overensstemmelse med denne 
artikels stk. 2 udarbejdes forskningsprogrammer for en periode på højst fem år. Dette forslag 
til Euratom-særprogram har derfor ikke samme varighed som EF-særprogrammerne.
Kommissionen foreslår, at disse Euratom-særprogrammer efter gældende 
lovgivningsprocedure forlænges for perioden 2012-2013, medmindre der opstår uforudsete 
omstændigheder.

I finansieringsoversigten, der er knyttet til dette forslag til beslutning, gøres der rede for de 
budgetmæssige virkninger og de menneskelige og administrative ressourcer, og der gives 
også vejledende tal for perioden 2012-2013.
Kommissionen agter at oprette et forvaltningsorgan, som skal have ansvaret for visse opgaver, 
der er nødvendige for at gennemføre særprogrammet.

Dette særprogram dækker følgende to udvalgte forskningstemaer:

• Forskning i fusionsenergi: at tilvejebringe videngrundlaget for ITER og virkeliggøre 
ITER som et afgørende skridt fremad mod konstruktion af prototyper for 
kraftværksreaktorer, der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og økonomisk 
levedygtige. Dette udvalgte forskningstema omfatter følgende aktivitetsområder:

– Virkeliggørelse af ITER

– F&U til forberedelse af ITER’s drift
– Teknologiaktiviteter som forberedelse til DEMO

– Langsigtede F&U-aktiviteter
– Menneskelige ressourcer og uddannelse

– Infrastrukturer
– Reaktion på nye og uforudsete politiske behov.

• Nuklear fission og strålingsbeskyttelse: at fremme en sikker udnyttelse af nuklear 
fission og andre anvendelser af stråling i erhvervsliv og medicin. Dette udvalgte 
forskningstema omfatter følgende aktivitetsområder:

– Håndtering af radioaktivt affald
– Reaktorsystemer

– Strålingsbeskyttelse
– Støtte og adgang til forskningsinfrastruktur

– Menneskelige ressourcer og uddannelse, herunder mobilitet.
Desuden er der i dette særprogram vigtige nyheder, som kræver særlige overvejelser med 
hensyn til gennemførelsen:
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– En styrket tilgang til koordinationen af nationale forskningsprogrammer inden for nuklear 
fission og strålingsbeskyttelse

– Fælles gennemførelse af ITER i international sammenhæng, etablering af et 
fællesforetagende for ITER under Euratom og yderligere styrkelse af koordinationen af de 
integrerede europæiske forskningsaktiviteter inden for fusionsenergi

– En mere målrettet tilgang til internationalt samarbejde inden for hvert tema med specifikke 
samarbejdsaktioner, som skal identificeres i arbejdsprogrammerne i overensstemmelse 
med den planlagte strategiske tilgang til internationalt samarbejde

– Alle temaer vil indeholde en komponent, som gør det muligt at reagere fleksibelt på nye og 
uforudsete politiske behov, og gennemførelsen heraf vil bygge på erfaringerne med den 
videnskabelige støtte til politik og ordninger for ny videnskab og teknologi, der blev 
indført i sjette rammeprogram, og ordningen for fremtidig og ny teknologi på IKT-
området.

Under dette særprogram og dets forventede forlængelse indtil 2013 kan der opstå muligheder 
for at etablere hensigtsmæssige fællesforetagender, f.eks. inden for håndtering af radioaktivt 
affald1. Kommissionens tjenestegrene vil, når tiden er inde hertil, forelægge Rådet forslag om 
oprettelse af sådanne foretagender.

FFC vil varetage sine opgaver under hensyntagen til den interne udvikling i Kommissionens 
tjenestegrene og til situationen på det nukleare område i Europa og resten af verden.
Med henblik herpå vil det systematisk blive tilstræbt at styrke forbindelserne mellem FFC og 
medlemsstaternes forskningsorganisationer.
I forbindelse med Lissabon-dagsordenen og efter anmodning fra de fleste af interesseparterne 
i FFC vil FFC gøre en betydelig indsats for at fremme uddannelse og videnforvaltning. FFC 
vil videreføre sine F&U-aktiviteter på de områder, der har tilknytning til affaldshåndtering og 
miljømæssige virkninger.
Med hensyn til nuklear sikkerhed er de vigtigste ændringer foranlediget af udviklingen i EF-
politikken, nye behov, som Kommissionens tjenestegrene giver udtryk for, og Fællesskabets 
engagement i internationale initiativer. FFC har beskæftiget sig med nuklear sikkerhed i 30 år.

2. Den rådgivende ordførers anbefalinger

Af hensyn til konsekvensen foreslår den rådgivende ordfører det samme sæt ændringsforslag 
til alle 7 særprogrammer.
Et standardændringsforslag henviser til den flerårige finansielle ramme og behovet for at 
overholde loftet over udgiftsområde 1a.

De følgende ændringsforslag vedrører princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og 
effektiv gennemførelse af aktioner, der finansieres under et specifikt særprogram.

For at forbedre den finansielle kontrol med EU-finansierede forskningsaktiviteter mener den 
rådgivende ordfører, at Kommissionen regelmæssigt bør underrette budgetmyndigheden om 
gennemførelsen af særprogrammer og på forhånd oplyse, hvis den agter at ændre den 
fordeling af udgifterne, der er fastsat i det årlige budget.

  
1 Jf. begrundelsen til Kommissionens ændrede forslag til ”den nukleare pakke”, KOM(2004)0526 af 8.9.2004.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)

1a. finder, at det vejledende finansielle referencebeløb, der er angivet i 
lovgivningsforslaget, skal være foreneligt med loftet for udgiftsområde 1a i den nye 
flerårige finansielle ramme (FFR), og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat 
under den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 
38 i den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006;

Begrundelse

Standardændringsforslag.

Forslag til beslutning

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at verificere, at de 
finansierede aktioner gennemføres effektivt 
og i overensstemmelse med 
finansforordningens bestemmelser.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, stk. 1 b (nyt)

De samlede administrative udgifter til et 
program, herunder forvaltningsorganets 
interne udgifter og forvaltningsudgifter bør 
svare til de opgaver, der er omfattet det 
pågældende program, og skal godkendes af 

  
1 EUT C 49 af 28.2.2006, s. 37.
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budgetmyndigheden og den lovgivende 
myndighed.

Begrundelse

De bevillinger, som afsættes til forvaltningsorganer, bør være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i adfærdskodeksen for oprettelse af forvaltningsorganer og Rådets 
forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal 
administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer. Dette vil sikre tilstrækkelige 
bevillinger til programmernes aktioner.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 1 c (nyt)

Budgetbevillingerne anvendes i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i 
overensstemmelse med principperne om 
sparsommelighed, produktivitet, effektivitet 
og proportionalitet.

Ændringsforslag 5
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Hvis Kommissionen agter at ændre den 
fordeling af udgifterne, der er fastsat i 
anmærkningerne og bilaget til det årlige 
budget, underretter den på forhånd 
budgetmyndigheden herom.

Begrundelse

Denne procedure indførtes som følge af en aftale mellem Budgetudvalget og Kommissionen i 
oktober 1999. Den rådgivende ordfører mener, at proceduren bør bevares for at forbedre 
opfølgningen af anvendelsen af bevillingerne i særprogrammerne under det syvende 
rammeprogram.

Ændringsforslag 6
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

Evalueringsrapporten skal indeholde en 
vurdering af, hvorvidt den økonomiske 
forvaltning har været forsvarlig. Den skal 
endvidere indeholde en evaluering af, 
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hvorvidt den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning af programmet har 
været produktiv og formelt rigtig.
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