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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Hlavné prvky návrhu

Tento návrh osobitného programu sa vzťahuje na rovnaké obdobia ako rámcový program 
2007 – 2011, ktorý vychádza z článku 7 Zmluvy o Euratome. V súlade s druhým odsekom 
tohto článku sa výskumné programy nevypracúvajú na obdobie dlhšie ako päť rokov. Tento 
návrh sa teda nevzťahuje na rovnaké obdobie ako osobitné programy ES.
Komisia navrhuje, aby sa tieto osobitné programy Euratomu predĺžili v súlade s plánovaným 
legislatívnym postupom na obdobie 2012 – 2013, pokiaľ nenastanú mimoriadne okolnosti.

Legislatívny finančný výkaz priložený k tomuto rozhodnutiu stanovuje dôsledky pre rozpočet, 
ľudské a administratívne zdroje a tiež poskytuje orientačné hodnoty na obdobie 2012 – 2013.
Komisia má v úmysle zriadiť výkonnú agentúru, ktorej sa zveria určité úlohy nevyhnutné na 
realizáciu osobitného programu.

Tento osobitný program sa venuje týmto dvom prioritným témam:

• výskum v oblasti energie z jadrovej syntézy: vytvoriť vedomostnú základňu pre 
projekt ITER a zrealizovať ho ako hlavný krok k vytvoreniu prototypu reaktorov pre 
elektrárne, ktoré sú bezpečné, udržateľné, ohľaduplné k životnému prostrediu 
a hospodársky životaschopné. Obsahom tejto prioritnej témy sú tieto oblasti činností:

– realizácia projektu ITER

– výskum a vývoj v rámci prípravy prevádzky reaktora ITER
– technologické činnosti v rámci prípravy projektu DEMO

– výskumno-vývojové činnosti v dlhodobom horizonte
– ľudské zdroje, vzdelávanie a odborné vzdelávanie

– infraštruktúra
– reakcia na aktuálne a nepredvídané politické potreby.

• jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením: podporovať bezpečné používanie 
a využívanie jadrového štiepenia a ďalšieho využitia žiarenia v priemysle 
a zdravotníctve. Obsahom tejto prioritnej témy sú tieto oblasti činností:

– nakladanie s rádioaktívnym odpadom
– reaktorové systémy

– ochrana pred žiarením
– podpora výskumnej infraštruktúry a jej dostupnosť

– ľudské zdroje a odborné vzdelávanie vrátane mobility
Tento osobitný program navyše obsahuje dôležité novinky, ktorých uskutočňovanie si 
vyžaduje osobitné zváženie:
– posilnený prístup ku koordinovaniu národných výskumných programov v oblasti 

jadrového štiepenia a ochrany pred žiarením,
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– spoločná realizácia projektu ITER v medzinárodnom meradle, vytvorenie spoločného 
podniku Euratomu pre ITER a ďalšie posilňovanie koordinácie integrovaných činností 
v rámci výskumu v oblasti energie z jadrovej syntézy, 

– plánovaný cielenejší prístup k medzinárodnej spolupráci v rámci každej témy, pričom sa 
v pracovných programoch určia konkrétne činnosti spolupráce v súlade so strategickým 
prístupom pre medzinárodnú spoluprácu,

– v rámci každej témy podpora zložky, ktorá umožní pružne reagovať na aktuálne potreby 
a nepredvídané politické potreby, pričom jej uskutočňovanie bude vychádzať zo skúseností 
so systémami vedeckej podpory politiky a systémami nových a vznikajúcich vied 
a technológií zriadených šiestym rámcovým programom, ako aj so systémom budúcich 
a vznikajúcich technológií v oblasti IKT.

Počas trvania tohto osobitného programu a jeho plánovaného predĺženia do roku 2013 môžu 
nastať príležitosti na vytvorenie účinných spoločných podnikov, napríklad v oblasti 
nakladania s rádioaktívnym odpadom1. Útvary Komisie predložia Rade vo vhodnom čase 
návrhy na vytvorenie takýchto podnikov.

Spoločné výskumné centrum bude plniť svoje úlohy pri zohľadnení vnútorného vývoja 
v útvaroch Komisie, ako aj európskeho a svetového kontextu v oblasti jadrovej energetiky.
Na tento účel sa bude vyvíjať systematické úsilie o posilnenie vzťahov Spoločného 
výskumného centra s výskumnými organizáciami členských štátov.
V súvislosti s lisabonskou agendou a na žiadosť väčšiny zúčastnených strán v rámci 
Spoločného výskumného centra vyvinie centrum podstatné úsilie v oblasti odborného 
vzdelávania a manažmentu vedomostí. Bude sa venovať vedecko-výskumným činnostiam 
v oblastiach súvisiacich s nakladaním s odpadom a dôsledkami pre životné prostredie.
Pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť, najdôležitejšie zmeny predstavuje reakcia na vývoj politiky 
Spoločenstva, na nové potreby vyjadrené útvarmi Komisie a na zapojenie sa Spoločenstva do 
medzinárodných iniciatív. Spoločné výskumné centrum sa zaoberá jadrovou bezpečnosťou 
tridsať rokov.

2. Odporúčania spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Aby sa zachovala súvislosť, spravodajkyňa navrhuje rovnaký súbor pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov pre všetkých sedem osobitných výskumných programov.

Štandardný PDN sa týka viacročného finančného rámca a potreby dodržiavať strop okruhu 
1 a.

Nasledujúce navrhované PDN obsahujú myšlienku riadneho finančného hospodárenia 
a účinného vykonávania činností financovaných v rámci osobitného programu.

S cieľom zlepšiť finančné monitorovanie výskumných činností financovaných Spoločenstvom 
spravodajkyňa zastáva názor, že Komisia by mala pravidelne informovať rozpočtový orgán 
o uskutočňovaní osobitných programov a poskytnúť informácie vždy pred tým, ako bude mať 
v úmysle odchýliť sa od rozdelenia výdavkov uvedeného vo všeobecnom rozpočte.

  
1 Pozri odôvodnenie k revidovanému návrhu Komisie na tzv. jadrový balík, KOM(2004)0526, 8. 9. 2004.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odsek 1a (nový)

1a. domnieva sa, že smerná finančná referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu 
musí byť zlučiteľná so stropom okruhu1ax nového viacročného finančného rámca 
(VFR), a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového 
postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006.

Odôvodnenie

Štandardný PDN.

Návrh rozhodnutia

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek 1a (nový)

Komisia prijme všetky kroky potrebné na 
overenie toho, že financované opatrenia sú 
vykonávané účinne a v súlade 
s ustanoveniami finančného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 1b (nový)

Celkové administratívne výdavky programu 
vrátane vnútorných výdavkov a výdavkov 

  
1 Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 37.
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na riadenie, ktoré sa týkajú výkonnej 
agentúry, by mali byť primerané úlohám 
ustanoveným v príslušnom programe a 
vzťahuje sa na ne rozhodnutie 
rozpočtových a legislatívnych orgánov.

Odôvodnenie

Rozpočtové prostriedky vyčlenené pre výkonnú agentúru by mali byť v súlade s ustanoveniami 
kódexu správania o zriadení výkonnej agentúry a nariadenia Rady č. 58/2003, ktoré 
ustanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci 
riadenia programov Spoločenstva. Zabezpečí sa tým náležité financovanie činností programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 1c (nový)

Rozpočtové prostriedky sa používajú 
v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia, konkrétne v súlade so 
zásadami hospodárnosti, účinnosti, 
efektívnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5a (nový)

Článok 5a
Komisia poskytne rozpočtovému orgánu 
informácie vždy pred tým, ako bude mať 
v úmysle odchýliť sa od rozdelenia 
výdavkov uvedeného v poznámkach 
a prílohe k ročnému rozpočtu.

Odôvodnenie

Zavedenie tohto postupu bolo výsledkom dohody Výboru pre rozpočet a Komisie v októbri 
1999. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že tento postup by sa 
mal zachovať, aby sa zlepšila kontrola využívania finančných prostriedkov v rámci osobitných 
programov 7. RP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 1a (nový)



AD\621392SK.doc 7/8 PE 374.076v03-00

SK

Hodnotiaca správa obsahuje hodnotenie 
spoľahlivosti finančného hospodárenia.
Obsahuje tiež hodnotenie účinnosti 
a správnosti rozpočtového a hospodárskeho 
riadenia programu.
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