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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag avseende särskilda program omfattar samma period som ramprogrammet 
2007-2011, vilket i sin tur grundas på artikel 7 i Euratomfördraget. I enlighet med det 
andra stycket i denna artikel skall forskningsprogram upprättas för en period på maximalt 
fem år. Det aktuella förslaget avser således inte samma löptid som gemenskapens särskilda 
program.

Kommissionen föreslår, såvida inte andra omständigheter uppstår, att de särskilda 
Euratomprogrammen skall förlängas för perioden 2012–2013 i enlighet med det planerade 
lagstiftningsförfarandet.

I den finansieringsöversikt som bifogas detta beslut förklaras budgetföljderna och de 
mänskliga och administrativa resurserna och ges också vägledande uppgifter för 
perioden 2012–2013.

Kommissionen avser att inrätta ett genomförandeorgan för utförandet av vissa uppgifter som 
krävs för genomförandet av det särskilda programmet.

Detta särskilda program omfattar följande tematiska prioriteringar:

• Forskning om fusionsenergi: Uppbyggnad av en kunskapsbas för byggande av 
prototypreaktorer för kraftverk som är säkra, långsiktigt hållbara, ekonomiskt 
bärkraftiga och miljövänliga. Genomförandet av ITER-projektet (International 
Thermonuclear Experimental Reactor – den internationella termonukleära 
experimentreaktorn) är ett viktigt steg mot detta mål. I detta temaområde ingår 
följande verksamheter:
– Genomförande av ITER-projektet.

– FoU för att förbereda driften av ITER-reaktorn.
– Tekniska förberedelser för demonstrationsreaktorn (DEMO).

– Långsiktig FoU.
– Personalresurser, utbildning och fortbildning.

– Infrastruktur.
– Tillgodoseende av framväxande behov och oförutsedda behov av nya politiska 

strategier.

• Kärnklyvning och strålskydd: Främjande av ett säkert utnyttjande av 
kärnklyvningsteknik och annan användning av strålning inom industri och medicin. I 
detta temaområde ingår följande verksamheter:
– Hantering av radioaktivt avfall.

– Reaktorsystem.
– Strålskydd.
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– Stöd åt forskningsinfrastruktur och möjligheter att utnyttja den.

– Personalresurser och utbildning. Här ingår även forskarutbyte och liknande.

Programmet innehåller dessutom viktiga nyheter som man måste beakta särskilt vid 
genomförandet:
– Stärkt samordning av nationella forskningsprogram inom kärnklyvning och strålskydd.

– Gemensamt genomförande av ITER-projektet med internationellt deltagande, bildande av 
ett europeiskt gemensamt företag för ITER och ytterligare förstärkning av samordningen 
av de integrerade europeiska insatserna på fusionsenergiområdet.

– Ett mer målinriktat internationellt samarbete inom de enskilda temaområdena. Konkreta 
åtgärder skall fastställas i arbetsprogrammen i linje med den övergripande strategin för 
internationellt samarbete.

– Inom alla temaområden finns möjlighet att på ett flexibelt sätt tillgodose framväxande 
behov och oförutsedda behov av nya politiska strategier. Det kommer att göras på basis av 
erfarenheterna från de planer för vetenskapligt strategistöd och för ny och framväxande 
vetenskap och teknik som infördes i sjätte ramprogrammet samt från planen för framtida 
och ny teknik på IKT-området.

Under löptiden av detta särskilda program – med planerad förlängning till 2013 – kan det 
uppstå tillfällen då det är motiverat att bilda gemensamma företag. Det är t.ex. aktuellt på 
området hantering av radioaktivt avfall1. När det blir aktuellt kommer kommissionen att lägga 
fram förslag till rådet om bildandet av sådana företag.

Gemensamma forskningscentret kommer att fullgöra sina uppgifter med beaktande av den 
interna utvecklingen inom kommissionens ansvariga enheter, liksom av kärnteknikens 
utveckling i Europa och hela världen. För detta ändamål kommer man att systematiskt arbeta 
för att stärka GFC:s förbindelser med medlemsstaternas forskningsinstitutioner.

I linje med Lissabonstrategin och på begäran av de flesta av de parter som deltar i 
GFC:s verksamhet kommer centret att satsa stort på utbildning och kunskapsförvaltning. GFC 
kommer att fortsätta sin FoU-verksamhet på områden som är knutna till avfallshantering och 
miljöpåverkan.

När det gäller kärnsäkerhet innebär de viktigaste förändringarna av GFC:s verksamhet en 
anpassning till utvecklingen av EU:s hållning i frågan, till nya behov hos kommissionens 
ansvariga enheter och till gemenskapens deltagande i internationella projekt, t.ex. forumet 
Generation IV (för utveckling av nästa generations kärnenergisystem). GFC har arbetat 
stadigt med kärnsäkerhet i 30 år.

2. Föredragandens rekommendationer

För enhetlighetens skull föreslår föredraganden samma serie av ändringsförslag till alla sju 
särskilda forskningsprogram.

Ett standardiserat ändringsförslag hänvisar till den fleråriga budgetramen och behovet av att 
  

1 Se motiveringen till kommissionens ändrade förslag om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
KOM(2004)0526, 8.9.2004.
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respektera taket i rubrik 1a.

De ändringsförslag som följer innehåller idén om en sund ekonomisk förvaltning och ett 
effektivt genomförande av de åtgärder som finansieras inom det särskilda programmet.

För att förbättra den ekonomiska kontrollen av forskningsverksamhet som finansieras av 
gemenskapen anser föredraganden att kommissionen regelbundet bör informera 
budgetmyndigheten om genomförandet av de särskilda programmen och i förväg 
tillhandahålla information om den avser att avvika från den fördelning av utgifter som anges i 
den allmänna budgeten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet anser att det vägledande finansiella referensbelopp som anges i 
lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den nya fleråriga 
budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att beslutas under det årliga 
budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006.

Motivering

Standardiserat ändringsförslag.

Förslag till beslut

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall göra allt som krävs för 
att kontrollera att de finansierade 
åtgärderna genomförs på ett effektivt sätt 
och i överensstämmelse med 
bestämmelserna i budgetförordningen.

  
1 EUT C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Ändringsförslag 3
Artikel 3, stycke 1b (nytt)

De totala utgifterna för administrationen 
av programmet, inklusive interna utgifter 
och förvaltningsutgifter för 
genomförandeorganet, skall stå i rimlig 
proportion till de uppgifter som föreskrivs i 
det aktuella programmet och skall bli 
föremål för budget- och 
lagstiftningsmyndigheternas beslut.

Motivering

De anslag som tilldelas genomförandeorganet skall följa bestämmelserna i uppförandekoden 
för att inrätta ett genomförandeorgan och rådets förordning nr 58/2003 om stadgar för de 
genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av 
gemenskapsprogram. Detta kommer att garantera en korrekt finansiering av programmets 
åtgärder.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, stycke 1c (nytt)

Budgetmedel skall användas i enlighet med 
principen om sund ekonomisk förvaltning, 
det vill säga i enlighet med principerna om 
sparsamhet, effektivitet och 
ändamålsenlighet samt 
proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 5
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Kommissionen skall i förväg informera 
budgetmyndigheten om den avser att avvika 
från den fördelning av utgifter som anges i 
anmärkningarna och bilagan till den årliga 
budgeten.
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Motivering

Detta förfarande inrättades till följd av en överenskommelse mellan budgetutskottet och 
kommissionen i oktober 1999. Föredraganden anser att förfarandet bör bibehållas för att 
förbättra uppföljningen av hur medlen används i de särskilda programmen inom det 
sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 6
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Utvärderingsrapporten skall innehålla en 
bedömning av den ekonomiska 
förvaltningens sundhet. Den skall 
innehålla en bedömning av hur effektiv och 
korrekt programmens budgetmässiga och 
ekonomiska förvaltning är.
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