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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Elementi ewlenin tal-proposta

Il-proposta preżenti għal programm speċifiku tkopri l-istess perjodu bħall-Programm ta' Qafas 
2007-2011, liema programm huwa bbażat fuq l-Artikolu 7 tat-Trattat Euratom. Skond it-tieni 
paragrafu ta' dan l-Artikolu, il-programmi ta' riċerka jitfasslu għal perjodu ta' mhux aktar 
minn ħames snin. Għalhekk, il-proposta preżenti m'hijiex għall-istess tul ta’ żmien bħall-
programmi speċifiċi tal-KE.
Il-Kummissjoni tipproponi li, sakemm ma jinqalgħux ċirkostanzi estenwanti, il-Programmi 
Speċifiċi Euratom jistgħu jiġġeddew għall-perjodu bejn l-2012 u l-2013, skond il-proċedura 
leġiżlattiva prevista.

Id-"dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva" mehmuża ma' din id-Deċiżjoni tistipula l-
implikazzjonijiet baġitarji u r-riżorsi umani u amministrattivi, u tipprovdi wkoll ċifri 
indikattivi għall-perjodu 2012-2013.
Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li twaqqaf aġenzija eżekuttiva li se tkun fdata b’ċertu xogħol 
meħtieġ biex jiġi implimentat l-programm speċifiku.

Dan il-programm speċifiku jkopri ż-żewġ prijoritajiet tematiċi li ġejjin:

• Ir-riċerka fil-qasam ta’ l-enerġija mill-fużjoni: biex tiġi żviluppata l-bażi ta' l-
għarfien speċjalizzat għall-ITER u għat-twettiq tiegħu bħala l-pass ewlieni lejn il-
ħolqien ta' reatturi ta' prototip għall-impjanti ta' l-enerġija li jkunu sikuri, sostenibbli, li 
jirrispettaw l-ambjent u ekonomikament vijabbli. Din il-prijorità tematika tinkludi l-
oqsma ta' attività li ġejjin:

– It-twettiq ta' l-ITER

– Riċerka u Żvilupp (R&D) bi tħejjija għall-operazzjoni ITER
– L-attivitajiet teknoloġiċi bi tħejjija għal DEMO

– L-attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp għal tul ta' żmien
– Ir-riżorsi umani, l-edukazzjoni u t-taħriġ

– L-infrastruttura
– Ir-reazzjoni għal ħtiġijiet ta' politika emerġenti u li m'humiex previsti.

• Il-fissjoni nukleari u l-ħarsien mir-radjazzjoni: biex jiġu promossi l-użu sikur u l-
isfruttament tal-fissjoni nukleari u użi oħra tar-radjazzjoni fl-industrija u fil-mediċina.
Din il-prijorità tematika tinkludi l-oqsma ta' attività li ġejjin:

– L-immaniġġjar ta' skart radjuattiv
– Is-sistemi tar-reatturi

– Il-ħarsien mir-radjazzjoni
– L-appoġġ u l-aċċess għall-infrastrutturi ta' riċerka

– Ir-riżorsi umani u t-taħriġ inkluża l-mobilità.
Hemm, barra minn hekk, novitajiet importanti f’dan il-Programm Speċifiku li jeħtieġu 
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konsiderazzjoni speċifika għall-implimentazzjoni:

– Approċċ msaħħaħ għall-koordinament ta’ programmi ta’ riċerka nazzjonali fil-qasam tal-
fissjoni nukleari u l-ħarsien mir-radjazzjoni.

– L-implimentazzjoni konġunta ta’ l-ITER f’qafas internazzjonali, it-twaqqif ta’ Intrapriża 
Konġunta Euratom għall-ITER, u iżjed tisħiħ tal-koordinazzjoni ta’ l-attivitajiet Ewropej 
ta’ riċerka integrati fil-qasam ta’ l-enerġija mill-fużjoni.

– Approċċ aktar immirat lejn il-koperazzjoni internazzjonali fi ħdan kull tema hija prevista 
ma' l-identifikazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ koperazzjoni speċifiċi fil-programmi ta' ħidma 
skond l-approċċ strateġiku għal koperazzjoni internazzjonali.

– Kull tema se tkun megħjuna minn komponent li se jippermetti reazzjoni flessibbli għall-
ħtiġijiet li jinħolqu u għall-ħtiġijiet imprevisti ta’ natura politika u l-implimentazzjoni se 
tinbena fuq l-esperjenza miksuba mill-Programmi ta’ Sostenn Xjentifiku lill-oqsma tal-
Politika u Skemi tax-Xjenza u tat-Teknoloġija Ġodda u Emerġenti introdotti fis-Sitt 
Programm ta’ Qafas, kif ukoll l-Iskema għat-Teknoloġija Ġdida u Emerġenti fis-settur tat-
teknoloġiji ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT).

Matul iż-żmien li fih dan il-programm speċifiku se jkun fis-seħħ, u l-estensjoni tiegħu prevista 
sa l-2013, jistgħu jinbtu l-opportunitajiet għall-ħolqien ta’ intrapriżi konġunti, pereżempju fil-
qasam ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart radjuattiv1. Is-servizzi tal-Kummissjoni se jressqu proposti 
lill-Kunsill għall-ħolqien ta’ dawn l-intrapriżi fi żmien xieraq.

Iċ-Ċentru tar-Riċerka Konġunta (JRC) għandu jimplimenta l-missjoni tiegħu billi jqis l-
evoluzzjoni interna fi ħdan is-servizzi tal-Kummissjoni, kif ukoll il-kuntest Ewropew u dinji 
fil-qasam nukleari.
Għal dan il-għan, għandu jipprova jintlaħaq sistematikament it-tisħiħ tar-relazzjonijiet tal-JRC 
ma' l-organizzazzjonijiet ta' riċerka ta' l-Istati Membri.
B'rabta ma' l-agenda ta' Liżbona u fuq talba tal-biċċa l-kbira tal-partijiet interessati tal-JRC, il-
JRC għandha tagħmel sforz sinifikanti fit-taħrig u fl-immaniġġjar ta' l-għarfien. Il-JRC 
għandu jsegwi l-attivitajiet Riċerka u Żvilupp tiegħu f'oqsma marbuta ma' l-immaniġġjar ta' l-
iskart u l-impatt fuq l-ambjent.
Fis-sigurtà nukleari, il-bidliet l-aktar importanti huma risposta għall-iżviluppi tal-politika 
Komunitarja, għall-ħtiġijiet ġodda espressi mis-servizzi tal-Kummissjoni u għall-involviment 
tal-Komunità f'inizzjattivi internazzjonali. Il-JRC ilha involuta fis-sigurtà nukleari għal 30 
sena.

2. Rakkomandazzjonijiet mir-rapporteur għal opinjoni

Għal raġunijiet ta’ koerenza, ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi l-istess grupp ta’ emendi 
għas-seba’ programmi speċifiċi ta’ riċerka kollha.
Emenda standard tirreferi għall-qafas finanzjarju plurijennali u l-ħtieġa li jkun irrispettat il-
limitu massimu ta’ l-intestatura 1 a.

L-emendi proposti msemmija hawn taħt jinkludu l-idea ta’ mmaniġġjar finanzjarju sod u l-
implimentazzjoni effiċjenti ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati skond il-programm speċifiku.

  
1 Ara l-Memorandum ta' Spjegazzjoni tal-proposta riveduta tal-Kummissjoni għall-"Pakkett Nukleari", 
COM(2004)0526, 8.9.2004.
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Sabiex jitjieb il-monitoraġġ finanzjarju ta’ attivitajiet ta' riċerka ffinanzjati mill-Komunità, ir-
rapporteur għal opinjoni tqis li l-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità baġitarja dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi speċifiċi fuq bażi regolari u tipprovdi l-informazzjoni minn 
qabel kull meta jkollha l-ħsieb li titbiegħed mill-analiżi statistika ta’ l-infiq iddikjarata fil-
baġit ġenerali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda 1
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jikkunsidra li l-ammont indikattiv ta' referenza finanzjarja indikat fil-proposta 
leġiżlattiva jrid ikun kompatibbli mal-limitu massimu ta' l-intestatura 1a tal-qafas 
finanzjarju plurijennali ġdid (MFF) u jirrimarka li l-ammont annwali jkun deċiż 
fil-proċedura baġitarja annwali bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' punt 38 ta' l-IIA tas-
17 ta' Mejju 2006;

Ġustifikazzjoni

Emenda standard.

Proposta għal deċiżjoni

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu 1 a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi
kollha neċessarji biex tivverifika li l-
azzjonijiet iffinanzjati qed isiru b'mod 
effettiv u skond id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju.

  
1 ĠU C 49, 28.2.2006, p. 37.
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Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 1 b (ġdid)

In-nefqa amministrattiva totali tal-
programm, inkluża n-nefqa interna u ta' l-
immaniġġjar għall-Aġenzija Eżekuttiva, 
għandha tkun proporzjonali għall-
funzjonijiet stipulati fil-programm 
ikkonċernat u hija suġġetta għad-deċiżjoni 
ta' l-awtoritajiet baġitarji u leġiżlattivi.

Ġustifikazzjoni

L-approprjazzjonijiet allokati lill-Aġenzija Eżekuttiva għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' kondotta dwar l-istabbiliment ta' Aġenzija eżekuttiva u r-
Regolament tal-Kunsill Nru58/2003 li jistipulaw l-istatut għal aġenziji eżekuttivi li se jkollhom 
funzjonijiet speċifiċi fl-immaniġġjar ta' programmi tal-Komunità. Dan se jiżgura li jkun hemm 
finanzjament xieraq għall-azzjonijiet tal-programm.

Emenda 4
Artikolu 3, paragrafu 1 c (ġdid)

Approprjazzjonijiet tal-baġit għandhom 
jintużaw skond il-prinċipju ta' l-
immaniġġjar finanzjarju sod, jiġifieri 
skond il-prinċipji ta' l-ekonomija, l-
effiċjenza u l-effettività, kif ukoll il-
prinċipju tal-proporzjonalità.

Emenda 5
Artikolu 5a (ġdid)

Artikolu 5a
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni minn qabel lill-awtorità 
baġitarja kull meta jkollha l-ħsieb li 
titbiegħed mill-analiżi statistika ta' l-infiq 
iddikjarata fir-rimarki u fl-anness tal-baġit 
annwali.
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Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura kienet introdotta bħala riżultat ta' ftehima bejn il-Kumitat għall-Baġit u l-
Kummissjoni f'Ottubru 1999. Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li l-proċedura għandha 
tinżamm biex ittejjeb is-segwitu ta' l-użu ta' fondi fil-programmi speċifiċi ta' l-FP7.

Emenda 6
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun fih 
evalwazzjoni ta' kemm huwa sod l-
immaniġġjar finanzjarju. Għandu jkun fih 
evalwazzjoni ta' l-effiċjenza u r-regolarità 
ta' l-immaniġġjar baġitarju u ekonomiku 
tal-programm.
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