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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Nejdůležitější prvky návrhu

Tento návrh specifického programu se vztahuje na stejné období jako rámcový program 2007 
až 2011, který vychází z článku 7 Smlouvy o Euratomu. Výzkumné programy jsou v souladu 
s druhým odstavcem uvedeného článku připravovány na období nejdéle pěti let. Tento návrh 
proto nepokrývá stejné období jako specifické programy ES.

Komise navrhuje, aby specifické programy Euroatomu byly v souladu s plánovaným 
legislativním postupem prodlouženy na období 2012 až 2013, nenastanou-li mimořádné 
okolnosti.

„Legislativní finanční výkaz“ přiložený k tomuto rozhodnutí uvádí důsledky pro rozpočet, 
lidské a správní zdroje a rovněž orientační částky na období 2012 až 2013.
Komise hodlá zřídit výkonnou agenturu, kterou pověří některými úkoly potřebnými 
k provádění specifického programu.

Specifický program zahrnuje tato dvě prioritní témata:

• výzkum v oblasti energie z jaderné syntézy: prohlubování znalostí potřebných pro 
projekt ITER a provedení projektu ITER jakožto hlavního kroku vedoucího 
k vytvoření prototypu reaktorů pro elektrárny, které budou bezpečné, udržitelné, šetrné 
k životnímu prostředí a ekonomicky životaschopné. Toto prioritní téma zahrnuje 
následující oblasti činností:

– provedení projektu ITER,
– výzkum a vývoj při přípravě provozu ITER,
– technické činnosti při přípravě ukázkové elektrárny na bázi jaderné syntézy,
– výzkum a vývoj v dlouhodobém horizontu,
– lidské zdroje, vzdělávání a odbornou přípravu,
– infrastruktury,
– reakce na vznikající a nepředvídané potřeby politik.

• jaderné štěpení a radiační ochrana: podpora bezpečného využívání jaderného 
štěpení a dalších způsobů užití záření v průmyslu a lékařství. Toto prioritní téma 
zahrnuje následující oblasti činností:

– nakládání s radioaktivním odpadem,
– reaktorové systémy,
– radiační ochranu,
– podporu výzkumných infrastruktur a jejich dostupnost,
– lidské zdroje a odbornou přípravu včetně mobility.

Specifický program přináší důležité novinky, jejichž provádění vyžaduje zvážit zejména 
následující body:

– užší koordinaci národních výzkumných programů v oblasti jaderného štěpení 
a radiační ochrany,

– společné provedení projektu ITER v mezinárodním rámci, zřízení společného podniku 
Euratomu pro ITER a další posílení koordinace veškerých činností v rámci jednotného 
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evropského výzkumu energie z jaderné syntézy, 
– cílenější přístup k mezinárodní spolupráci v rámci každého tématu, přičemž je třeba 

v pracovních programech určit v souladu se strategickým přístupem pro mezinárodní 
spolupráci konkrétní způsoby spolupráce,

– v rámci každého tématu podporu prvků, které umožní pružně reagovat na vznikající 
a nepředvídané potřeby politik, přičemž jejich provádění bude vycházet ze zkušeností 
s programy vědecké podpory politik a programů zaměřených na nové a vznikající 
vědní obory a technologie, které zavedl šestý rámcový program, a ze zkušenosti s 
programem pro budoucí a vznikající technologie v oblasti informačních a 
komunikačních technologií.

V průběhu tohoto specifického programu, včetně jeho plánovaného prodloužení do roku 2013, 
mohou vzniknout příležitosti pro vytvoření účinných společných akcí, například v oblasti 
nakládání s radioaktivním odpadem. Oddělení Komise ve vhodnou dobu předloží Radě 
návrhy na vytvoření takových akcí.

2. Doporučení navrhovatelky

V zájmu zachování soudržnosti navrhovatelka předkládá ke všem sedmi specifickým 
výzkumným programům stejný soubor pozměňovacích návrhů.
Standardní pozměňovací návrh se týká víceletého finančního rámce a potřeby dodržet strop 
okruhu 1 a.

Následující předložené pozměňovací návrhy se zabývají řádnou finanční správou a účinným 
prováděním činností financovaných z prostředků specifického programu.

Navrhovatelka se domnívá, že v zájmu účinnější finanční kontroly výzkumných činností 
financovaných z prostředků Společenství by Komise měla rozpočtový orgán pravidelně 
informovat o provádění specifických programů a předem mu oznámit, pokud bude mít 
v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného v souhrnném rozpočtu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1
Bod 1a (nový)

1a. domnívá se, že orientační referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být 
slučitelná se stropem okruhu 1a nového víceletého finančního rámce, a zdůrazňuje, že 
roční částka bude stanovena v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu 
s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;
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Odůvodnění

Standardní pozměňovací návrh.

Návrh rozhodnutí

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. 1a (nový)

Komise přijme veškerá nezbytná opatření, 
aby ověřila, že financované činnosti jsou 
prováděny účinně a v souladu 
s ustanoveními finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 1b (nový)

Celkové administrativní výdaje programu, 
včetně vnitřních a správních výdajů na 
výkonnou agenturu, by měly být úměrné 
úkolům poskytovaných v rámci příslušného 
programu a podléhat rozhodnutí 
rozpočtových a legislativních orgánů.

Odůvodnění

Prostředky přidělené výkonné agentuře by měly splňovat ustanovení kodexu jednání 
týkajícího se založení výkonné agentury a nařízení Rady č. 58/2003, kterým se stanoví statut 
výkonných agentur pověřených některými úkoly souvisejícími se správou programů 
Společenství. Bude tak zajištěno náležité financování činností uskutečňovaných v rámci 
programu.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 1c (nový)

Rozpočtové prostředky se použijí v souladu 
se zásadou řádného finančního řízení, 
konkrétně v souladu se zásadou 
hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti, 

  
1 Úř. věst. C 49, 28.2.2006, s. 37.



PE 374.073v03-00 6/7 AD\621397CS.doc

CS

stejně jako se zásadou  proporcionality.

Pozměňovací návrh 5
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Komise bude rozpočtový orgán předem 
informovat, kdykoliv bude mít v úmyslu 
odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného 
v poznámkách a příloze ročního rozpočtu.

Odůvodnění

Tento postup byl zaveden v říjnu 1999 na základě dohody uzavřené mezi Rozpočtovým 
výborem a Komisí. Zpravodajka se domnívá, že tento postup  by měl být nadále uplatňován 
v zájmu účinnější následné kontroly toho, jak byly fondy použity specifickými programy 
sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 7 odst. 1a (nový)

Hodnotící zpráva bude obsahovat 
posouzení řádnosti finančního řízení. Její 
součástí bude i hodnocení účinnosti a 
pravidelnosti rozpočtového a 
hospodářského řízení programu.
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