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LYHYET PERUSTELUT

1. Ehdotuksen keskeiset näkökohdat

Nyt annettava erityisohjelmaehdotus kattaa saman ajanjakson kuin puiteohjelma (2007–2011), 
joka perustuu Euratomin perustamissopimuksen 7 artiklaan. Tämän artiklan toisen kohdan 
mukaan tutkimusohjelmat vahvistetaan enintään viideksi vuodeksi. Siksi nyt ehdotettavan 
erityisohjelman kesto poikkeaa EY-erityisohjelmien kestosta.

Komissio esittää kuitenkin, että jollei mitään erityisiä seikkoja ilmene, Euroatomin 
erityisohjelmat voidaan uusia vuosiksi 2012–2013 asianmukaista lainsäädäntömenettelyä 
noudattaen.

Budjettivaikutukset sekä tarvittavat henkilöstö- ja hallintoresurssit selostetaan tämän 
päätösehdotuksen liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä. Siinä annetaan myös alustavat luvut 
vuosille 2012–2013.

Komissio aikoo perustaa toimeenpanoviraston, jonka hoidettavaksi annetaan erityisohjelman 
tiettyjä täytäntöönpanotehtäviä.

Tämä erityisohjelma kattaa seuraavat kaksi ensisijaista aihealuetta:

• Fuusioenergiatutkimus: Tavoitteena on ITER-hankkeen tietämysperustan 
kehittäminen ja hankkeen toteuttaminen merkittävänä askeleena kohti 
prototyyppireaktorien rakentamista turvallisia, kestäviä, ympäristöä kunnioittavia ja 
taloudellisesti elinkelpoisia voimalaitoksia varten. Tähän ensisijaiseen aihealueeseen 
sisältyvät seuraavat toiminnan alat:

– ITERin toteuttaminen
– ITERin toimintaa valmistelevat t&k-toimet

– DEMOa valmistelevat teknologiatoimet
– Pidemmän aikavälin t&k-toimet

– Henkilöstövoimavarat ja koulutus
– Infrastruktuurit

– Vastaaminen esiin nouseviin tarpeisiin ja ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin 
tarpeisiin

• Ydinfissio ja säteilysuojelu: Tarkoituksena on edesauttaa ydinfission turvallista 
käyttöä ja hyödyntämistä sekä muuta säteilyn käyttöä teollisuudessa ja lääketieteessä. 
Tähän ensisijaiseen aihealueeseen sisältyvät seuraavat toiminnan alat:

– Radioaktiivisen jätteen käsittely
– Reaktorijärjestelmät

– Säteilysuojelu
– Tutkimusinfrastruktuurien ja niiden käyttömahdollisuuksien tukeminen
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– Henkilöstövoimavarat ja koulutus, mukaan luettuna liikkuvuus.

Ohjelmassa on kuitenkin lisäksi tärkeitä uutuuksia, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota 
pantaessa ohjelmaa täytäntöön:

– Ohjelmalla tiivistetään ydinfissiota ja säteilysuojelua koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien koordinointia.

– ITER toteutetaan yhteisesti kansainvälisenä hankkeena ja sitä varten perustetaan 
Euratomin perustamissopimukseen perustuva yhteisyritys; myös Euroopan integroidun 
fuusioenergiatutkimuksen koordinointia tiivistetään entisestään.

– Kullakin aihealueella pyritään kohdentamaan kansainvälistä yhteistyötä entistä tarkemmin. 
Työohjelmissa on tarkoitus määrittää yksittäisiä yhteistyötoimia, jotka ovat 
kansainväliselle yhteistyölle määritellyn strategisen toimintamallin mukaisia.

– Kullakin aihealueella voidaan myös tukea toimia, joiden avulla voidaan joustavasti vastata 
esiin nouseviin tarpeisiin sekä ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin. Näiden 
toimien toteutuksessa käytetään hyväksi kokemuksia, jotka on saatu yhtäältä kuudenteen 
puiteohjelmaan sisältyneistä politiikan alojen tieteellistä tukea (Scientific Support to 
Politics) sekä uutta ja esiin nousevaa tiedettä ja teknologiaa (NEST) koskeneista ohjelmista 
ja toisaalta tieto- ja viestintätekniikan aihealueella toteutetuista tuleviin ja kehitteillä 
oleviin teknologioihin (FET) liittyvistä toimista.

Tämän erityisohjelman ja sen vuoteen 2013 ulottuvaksi suunnitellun jatkon aikana saattaa 
syntyä mahdollisuuksia tehokkaiden yhteisyritysten perustamiseen esimerkiksi radioaktiivisen 
jätteen huollon alalla1. Komissio antaa tällaisten yritysten perustamista koskevia ehdotuksia 
neuvostolle, kun asia tulee ajankohtaiseksi.

YTK ottaa tehtäväänsä toteuttaessaan huomioon komission yksiköiden sisäisen kehityksen 
sekä ydinalan eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen toimintaympäristön.

Tätä varten YTK:n suhteita jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioihin pyritään 
järjestelmällisesti tiivistämään.

Useimpien YTK:n sidosryhmien pyynnöstä YTK panostaa Lissabonin strategian 
täytäntöönpanoa tukevaan koulutukseen ja tietämyksen hallintaan. Lisäksi YTK jatkaa t&k-
toimiaan ydinjätehuoltoon ja ympäristövaikutuksiin liittyvillä aloilla.

Ydinturvallisuuden alan toimiin on tehty joitakin muutoksia, joista tärkeimpien taustalla ovat 
yhteisön politiikan kehittyminen, komission yksiköiden esille tuomat uudet tarpeet ja yhteisön 
osallistuminen kansainvälisiin aloitteisiin. YTK on tehnyt ydinturvallisuuteen liittyvää 
tutkimusta jo 30 vuoden ajan.

2. Valmistelijan suositukset

Valmistelija ehdottaa johdonmukaisuuden vuoksi samoja tarkistuksia kaikkiin seitsemään 
tutkimuksen erityisohjelmaan.

Vakiotarkistuksessa viitataan monivuotiseen rahoituskehykseen ja todetaan, että otsakkeen 1 a 
  

1 Ks. perustelut komission muutetussa ehdotuksessa ydinalan toimenpidekokonaisuudeksi, KOM(2004)0526, 
8.9.2004.
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enimmäismäärää on noudatettava.

Seuraavien tarkistusehdotusten tarkoituksena on taata moitteeton varainhoito ja 
erityisohjelmasta rahoitettujen toimien tehokas täytäntöönpano.

Valmistelija katsoo, että yhteisön rahoittaman tutkimuksen rahoitusseurannan parantamiseksi 
komission tulisi antaa budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti tietoa erityisohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä ennakkoon tieto siitä, jos se aikoo poiketa vuosittaisen talousarvion 
selvitysosassa ja liitteessä esitetystä rahoituksen jakautumisesta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava 
yhteensopiva uuden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1 a
enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 38 kohdan mukaisesti;

Perustelu

Tämä on vakiotarkistus.
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Ehdotus päätökseksi

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että rahoitetut toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja 
varainhoitoasetuksen säännöksiä 
noudattaen.

Tarkistus 3
3 artiklan 1 b kohta (uusi)

Ohjelman yleiset hallintomenot
toimeenpanoviraston sisäiset menot ja 
hallintomenot mukaan lukien olisi 
suhteutettava asianomaiseen ohjelmaan 
liittyviin tehtäviin, ja ne kuuluvat budjetti-
ja lainsäädäntövallan käyttäjien 
päätäntävaltaan.

Perustelu

Toimeenpanovirastolle osoitettujen määrärahojen pitää vastata vaatimuksia, joita asettavat 
toimeenpanoviraston perustamista koskevat menettelysäännöt sekä neuvoston asetus 
N:o 58/2003 yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen 
asemasta. Näin taataan ohjelman toimien asianmukainen rahoitus.

Tarkistus 4
3 artiklan 1 c kohta (uusi)

Talousarviomäärärahat on käytettävä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen eli 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteiden sekä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

  
1 EUVL C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Tarkistus 5
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Komissio ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle ennakkoon, jos se aikoo poiketa 
vuosittaisen talousarvion selvitysosassa ja 
liitteessä esitetystä rahoituksen 
jakautumisesta.

Perustelu

Menettely otettiin käyttöön budjettivaliokunnan ja komission lokakuussa 1999 tekemän 
sopimuksen seurauksena. Valmistelijan mielestä menettely olisi säilytettävä, jotta 
parannetaan seitsemännen puiteohjelman erityisohjelmien varojen käytön seurantaa.

Tarkistus 6
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Arviointikertomus sisältää arvion siitä, 
onko varainhoito ollut moitteetonta. Se 
sisältää arvion ohjelman talousarvio- ja 
taloushallinnon tehokkuudesta ja 
asianmukaisuudesta.
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