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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kluczowe elementy wniosku

Niniejsze wnioski dotyczące programów szczegółowych dotyczą tego samego okresu (2007-
2011) co program ramowy, którego podstawą jest z kolei art. 7 Traktatu Euratom. Zgodnie z 
ustępem drugim wymienionego artykułu, programy badań określane są na okres nie dłuższy 
niż pięć lat. Dlatego okres, którego dotyczą niniejsze wnioski, różni się od okresu programów 
szczegółowych WE. 
Komisja proponuje by, jeśli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, niniejsze programy 
szczegółowe zostały przedłużone na okres 2012-2013 zgodnie z przewidzianą procedurą 
prawodawczą.

„Legislacyjne zestawienie finansowe” załączone do niniejszej decyzji określa skutki 
budżetowe oraz wymagane zasoby ludzkie i administracyjne, dostarczając także 
szacunkowych danych na lata 2012-2013.
Komisja zamierza utworzyć agencję wykonawczą, której zostaną powierzone niektóre 
zadania wymagane dla wykonania programu szczegółowego.

Niniejszy program szczegółowy obejmuje następujące dwa priorytety tematyczne:

• Badania nad energią syntezy jądrowej: Opracowanie podstaw naukowych dla 
budowy prototypowych reaktorów dla bezpiecznych, trwałych, przyjaznych dla 
środowiska i ekonomicznie opłacalnych elektrowni oraz budowa ITER jako 
najważniejszy krok w tym kierunku. Powyższy priorytet tematyczny obejmuje 
następujące obszary działalności:

– Budowa ITER

– R&D na rzecz przygotowania funkcjonowania ITER
– Działania technologiczne na rzecz przygotowania DEMO

– Działania R&D o dłuższej perspektywie
– Zasoby ludzkie, kształcenie i szkolenie

– Infrastruktury
– Reagowanie na nowe oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne.

• Badania nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem:
wspieranie bezpiecznego użycia i wykorzystania rozszczepienia jądrowego oraz 
innych zastosowań promieniowania w przemyśle i medycynie. Powyższy priorytet 
tematyczny obejmuje następujące obszary działalności:

– Gospodarka odpadami radioaktywnymi

– Systemy reaktorów.
– Ochrona przed promieniowaniem

– Wspieranie infrastruktur badawczych i dostępu do nich
– Zasoby ludzkie oraz szkolenia (w tym mobilność)
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Ponadto pojawiły się w tym programie szczegółowym ważne nowe elementy, które wymagają 
szczególnej uwagi w odniesieniu do ich realizacji:
– Ulepszona koncepcja w zakresie koordynacji krajowych programów badawczych w 

dziedzinie rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.
– Wspólna realizacja ITER w ramach międzynarodowych, powołanie wspólnego 

przedsięwzięcia dla ITER na podstawie Traktatu Euratom oraz dalsze wzmacnianie 
koordynacji zintegrowanych europejskich działań w dziedzinie badań nad energią syntezy 
jądrowej. 

– W ramach każdego z tematów przewidziana jest bardziej ukierunkowana koncepcja 
współpracy międzynarodowej, obejmująca określenie w programach prac specyficznych 
działań współpracy, zgodnych ze strategicznym podejściem do przewidzianej współpracy 
międzynarodowej.

– W ramach każdego z tematów wspierane będą elementy umożliwiające elastyczne 
reagowanie na nowe potrzeby i nieprzewidziane potrzeby polityczne. Realizacja będzie 
opierać się na doświadczeniach modeli naukowego wspierania polityki oraz nowych i 
wyłaniających się nauk i technologii wprowadzonych w szóstym programie ramowym, a 
także modelu przyszłych i wyłaniających się technologii w dziedzinie teleinformatyki. 

Podczas realizacji niniejszego programu szczegółowego oraz w trakcie przewidywanego 
przedłużenia do roku 2013 mogą pojawić się możliwości stworzenia skutecznie działających 
wspólnych przedsięwzięć, na przykład w dziedzinie gospodarki odpadami radioaktywnymi1. 
We właściwym czasie służby Komisji przedłożą Radzie wnioski dotyczące stworzenia takich 
przedsięwzięć.

WCB będzie realizować swoją misję z uwzględnieniem wewnętrznej ewolucji służb Komisji, 
a także europejskiego i ogólnoświatowego kontekstu w dziedzinie jądrowej.
W tym celu poszukiwane będzie systematycznie umacnianie stosunków WCB z 
organizacjami badawczymi państw członkowskich.
W nawiązaniu do agendy lizbońskiej i na wniosek większości zainteresowanych stron WSB 
uczyni ono znaczący wysiłek w kierunku zarządzania szkoleniami i wiedzą. WCB będzie 
kontynuować działalność R&D w obszarach mających związek z zarządzaniem odpadami i 
skutkami dla środowiska.
W dziedzinie bezpieczeństwa nuklearnego najważniejsze zmiany dotyczą odpowiedzi na 
rozwój polityki wspólnotowej, nowych potrzeb sformułowanych przez służby Komisji oraz 
zaangażowania Wspólnoty w inicjatywy międzynarodowe. WCB pozostaje zaangażowane w 
bezpieczeństwo nuklearne od 30 lat.

2. Zalecenia sprawozdawcy

Dla zachowania spójności sprawozdawca proponuje te same poprawki dla wszystkich 
badawczych programów szczegółowych.
Poprawka standardowa odnosi się do wieloletnich ram finansowych i konieczności 
przestrzegania pułapu pozycji 1 a.

Proponowane poniżej poprawki są sformułowane w duchu należytego zarządzania finansami 

  
1 Patrz memorandum wyjaśniające do zmienionego wniosku Komisji dotyczącego „Pakietu nuklearnego”, 
COM(2004)0526 z dnia 8.9.2004.
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oraz skutecznej realizacji działań finansowanych w ramach programu szczegółowego.

W celu usprawnienia monitoringu wydatków działań badawczych finansowanych przez 
Wspólnotę, Komisja – zdaniem sprawozdawcy – powinna regularnie informować władzę 
budżetową o wykonaniu poszczególnych programów oraz z góry informować o 
każdorazowym zamiarze odejścia od podziału wydatków określonego w budżecie ogólnym.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. Uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie 
legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a nowych wieloletnich ram 
finansowych (z ang. MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej 
zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami 
punktu 38 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

Uzasadnienie

Poprawka standardowa.

Wniosek dotyczący decyzji

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

Komisja podejmuje wszelkie niezbędne 
środki mające na celu sprawdzenie, czy 
finansowane działania są prowadzone 
skutecznie i zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 3

  
1 Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 37.
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Artykuł 3 ustęp 1 b (nowy)

Całkowite wydatki administracyjne 
związane z programem, w tym wydatki 
wewnętrzne agencji wykonawczej i wydatki 
związane z jej zarządzaniem, powinny być 
proporcjonalne do zadań przewidzianych w 
danym programie i podlegają decyzji władz 
budżetowych i ustawodawczych.

Uzasadnienie

Środki przyznane agencji wykonawczej powinny być zgodne z przepisami kodeksu 
postępowania w sprawie tworzenia agencji wykonawczej oraz rozporządzenia Rady nr 
58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre 
zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi. W ten sposób zagwarantowane 
zostanie odpowiednie finansowanie działań programu.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 1 c (nowy)

Środki budżetowe wykorzystywane są 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansowego, a mianowicie zgodnie z 
zasadą gospodarności, wydajności, 
skuteczności i proporcjonalności.

Poprawka 5
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Za każdym razem, gdy Komisja zamierza 
odejść od zawartego w uwagach i 
załączniku podziału środków budżetowych, 
informuje o tym uprzednio władzę 
budżetową.

Uzasadnienie

Procedura ta została wprowadzona w wyniku porozumienia zawartego między Komisją 
Budżetową a Komisją w październiku 1999 r. Sprawozdawca uważa, że powinna ona zostać 
utrzymana w celu poprawy nadzoru nad wykorzystaniem funduszy w programach 
szczegółowych 7. PR

Poprawka 6
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Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

Sprawozdanie oceniające zawiera ocenę 
prawidłowości zarządzania fiansowego. 
Zawiera także ocenę skuteczności i 
prawidłowości budżetowego i 
ekonomicznego zarządzania programem.



PE 374.076v03-00 8/8 AD\621392PL.doc

PL

PROCEDURA

Tytuł Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej programu 
szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań 
bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach 
siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w 
dziedzinie jądrowej (2007-2011)

Odsyłacze COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS)
Komisja przedmiotowo właściwa ITRE
Komisja wyznaczona do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu
BUDG
17.11.2005

Ściślejsza współpraca – Data ogłoszenia 
na posiedzeniu
Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania
Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Poprzedni sprawozdawca
Rozpatrzenie w komisji 22.6.2006
Data przyjęcia 22.6.2006
Wynik głosowania końcowego +:

–:
0:

14
2
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego 

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus 
Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis 
Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick 
Vaugrenard, Ralf Walter

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego 
Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego 
Uwagi (dostępne tylko w jednym 
języku)

...


