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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κύρια στοιχεία της πρότασης

Η παρούσα πρόταση για ειδικό πρόγραμμα καλύπτει την ίδια περίοδο με το πρόγραμμα 
πλαίσιο, δηλαδή 2007-2011, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο άρθρο 7 της συνθήκης 
Ευρατόμ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεύτερο εδάφιο, τα ερευνητικά προγράμματα 
συντάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Γι’ αυτό και η 
παρούσα πρόταση δεν έχει την ίδια διάρκεια με τα ειδικά προγράμματα ΕΚ. 
Εφόσον δεν προκύψουν άλλοι λόγοι, η Επιτροπή προτείνει να ανανεωθεί το ειδικό 
πρόγραμμα Ευρατόμ για την περίοδο 2012-2013, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθετική 
διαδικασία.

Στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
περιγράφονται οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και οι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι, 
ταυτοχρόνως δε παρατίθενται ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2012-2013.
Η Επιτροπή προτίθεται να ιδρύσει έναν εκτελεστικό οργανισμό στον οποίο θα ανατίθενται 
ορισμένα καθήκοντα απαραίτητα για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος.

Το εν λόγω ειδικό πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω δύο θεματικές προτεραιότητες:

• Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης: ανάπτυξη της γνωστικής βάσης για τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου ITER ως πρωταρχικού βήματος στην κατεύθυνση της 
δημιουργίας πρωτοτύπων για αντιδραστήρες σταθμών παραγωγής ισχύος οι οποίοι να 
είναι ασφαλείς, αειφόροι, περιβαλλοντικώς αξιόπιστοι και οικονομικώς βιώσιμοι. Η 
θεματική αυτή προτεραιότητα καλύπτει τα κάτωθι πεδία δραστηριότητας:

– Η κατασκευή του ITER

– Ε&Α προς προετοιμασία της λειτουργίας του ITER
– Δραστηριότητες τεχνολογικής προετοιμασίας του DEMO

– Δραστηριότητες Ε&Α μακροπρόθεσμου ορίζοντα
– Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και κατάρτιση

– Υποδομές
– Απόκριση σε απρόβλεπτες ανάγκες που παρουσιάζονται.

• Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία: να δοθεί ώθηση για την ακίνδυνη χρήση 
και εκμετάλλευση της σχάσης και για άλλες χρήσεις της ακτινοβολίας στη βιομηχανία 
και την ιατρική. Η θεματική αυτή προτεραιότητα καλύπτει τα κάτωθι πεδία 
δραστηριότητας:

– Διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων

– Συστήματα αντιδραστήρων
– Ακτινοπροστασία

– Υποστήριξη για ερευνητικές υποδομές και πρόσβαση σ’ αυτές
– Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας.
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Επιπλέον, αυτό το ειδικό πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές καινοτομίες, για την εφαρμογή 
των οποίων απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα:
– Ουσιαστική προσέγγιση προκειμένου για τον συντονισμό των εθνικών ερευνητικών

προγραμμάτων στο πεδίο της σχάσης και της ακτινοπροστασίας.
– Από κοινού υλοποίηση του έργου ITER σε διεθνές πλαίσιο, ίδρυση μιας κοινής 

ευρωπαϊκής επιχείρησης ITER και περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού των 
ενοποιημένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης στην 
Ευρώπη. 

– Προβλέπεται μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση προκειμένου για τη διεθνή συνεργασία 
σε καθένα από τα θεματικά πεδία, μέσω ειδικών δράσεων συνεργασίας που θα 
προσδιορίζονται στα προγράμματα εργασίας, παράλληλα με την στρατηγική προσέγγιση 
για διεθνή συνεργασία.

– Μια συνιστώσα η οποία θα επιτρέπει ευέλικτη απόκριση σε απρόβλεπτες ανάγκες που 
προκύπτουν θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο καθενός από τα θεματικά πεδία, και η 
υλοποίηση θα βασιστεί στην εμπειρία της επιστημονικής υποστήριξης για την πολιτική και 
τα νέα και αναδυόμενα σχήματα επιστήμης και τεχνολογίας που καθιερώθηκαν στο 6ο 
πρόγραμμα πλαίσιο, καθώς και στο σχήμα μελλοντική και αναδυόμενη τεχνολογία στο 
πεδίο των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT). 

Στη διάρκεια του υπόψη ειδικού προγράμματος, αλλά και κατά την προβλεπόμενη παράταση 
μέχρι το 2013, ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες δημιουργίας ουσιαστικών κοινών 
επιχειρήσεων, για παράδειγμα στο πεδίο της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων1. Όταν 
έρθει η ώρα οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα υποβάλουν στο Συμβούλιο προτάσεις ίδρυσης 
τέτοιων επιχειρήσεων.

Το ΚΚΕρ θα υλοποιήσει την αποστολή του συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στο εσωτερικό των 
υπηρεσιών της Επιτροπής καθώς και το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο στον πυρηνικό τομέα.
Προς τούτο, θα επιδιώκεται συστηματικά η βελτίωση των σχέσεων του ΚΚΕρ με τους 
ερευνητικούς οργανισμούς των κρατών μελών.
Σε συσχέτιση με την ημερήσια διάταξη της Λισαβόνας, και εφόσον ζητηθεί από την 
πλειονότητα των φορέων συμφερόντων του ΚΚΕρ, το τελευταίο θα καταβάλει σημαντικές 
προσπάθειες στη διαχείριση της κατάρτισης και της γνώσης. Το ΚΚΕρ θα συνεχίσει τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε πεδία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας, οι σημαντικότερες μεταβολές αποτελούν απόκριση στις 
εξελίξεις της κοινοτικής πολιτικής, στις νέες ανάγκες που γίνονται γνωστές από τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής και στην κοινοτική συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες. Το ΚΚΕρ 
διαδραματίζει ρόλο στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας εδώ και τριάντα χρόνια.

2. Συστάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης

Για λόγους συνοχής η συντάκτρια προτείνει την ίδια δέσμη τροπολογιών και για τα επτά 
ειδικά προγράμματα έρευνας.
Η τυποποιημένη τροπολογία αναφέρεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στην 
ανάγκη να τηρηθεί το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α.

  
1 Βλ. την αιτιολογική έκθεση στην αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το "πακέτο πυρηνικά" 
COM(2004)526 τελικό, 08.9.2004.
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Οι ακόλουθες προτεινόμενες τροπολογίες ενέχουν την ιδέα της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
του ειδικού προγράμματος.

Για τη βελτίωση της οικονομικής εποπτείας των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτεί η Κοινότητα, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνει σε τακτική βάση την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την 
εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων και να την ενημερώνει εκ των προτέρων αν προτίθεται 
να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που αναφέρεται στο γενικό προϋπολογισμό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. Θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στη 
νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 
1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο 
ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006.

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη τροπολογία

Πρόταση απόφασης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

  
1 ΕΕ C 49, 28.2.2006, σ. 37.
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Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα για να εξακριβώνει ότι οι 
χρηματοδοτούμενες δράσεις διενεργούνται 
αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του 
προγράμματος περιλαμβανομένων των 
εσωτερικών δαπανών και δαπανών 
διαχείρισης για τον εκτελεστικό οργανισμό 
πρέπει να είναι ανάλογες των καθηκόντων 
που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα 
και υπόκεινται στην απόφαση της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και 
της νομοθετικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που διατίθενται στον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις 
διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού και του 
κανονισμού του Συμβουλίου 58/2003 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών 
οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση 
κοινοτικών προγραμμάτων. Τούτο θα διασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση των δράσεων του 
προγράμματος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 1 γ (νέα)

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχές της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας καθώς και της 
αναλογικότητας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5 α (νέο)
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Άρθρο 5α
Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σε περίπτωση που προτίθεται να 
παρεκκλίνει από την κατανομή των 
δαπανών που έχει δηλωθεί στις 
παρατηρήσεις και στο παράρτημα του 
ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία εισήχθη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής των ΕΚ τον Οκτώβριο 1999. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διαδικασία 
πρέπει να διατηρηθεί για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων στα ειδικά 
προγράμματα του ΠΠ7.

Τροπολογία 6
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)

Η έκθεση αξιολόγησης περιέχει εκτίμηση 
της ορθότητας της δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Περιέχει αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
κανονικότητας της δημοσιονομικής και 
οικονομικής διαχείρισης του 
προγράμματος.
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