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LÜHISELGITUS

1. Ettepaneku põhielemendid

Käesolev eriprogrammi ettepanek hõlmab sama ajavahemikku nagu raamprogramm, 2007–
2011, mis omakorda põhineb Euratomi asutamislepingu artiklil 7. Vastavalt selle artikli 
teisele lõigule koostatakse teadusuuringute programmid kõige enam viieks aastaks. Seega ei 
käsitle käesolev ettepanek sama pikka ajavahemikku nagu EÜ eriprogrammid.

Takistavate asjaolude puudumise korral teeb komisjon ettepaneku uuendada Euratomi 
eriprogramme aastateks 2012–2013 vastavalt ettenähtud õiguslikule menetlusele.

Käesolevale otsusele lisatud finantsselgituses esitatakse mõju eelarvele ning inim- ja 
haldusressursid, samuti esitatakse soovituslikud summad perioodiks 2012–2013.
Komisjon kavatseb luua rakendusasutuse, kellele usaldatakse teatavad eriprogrammi 
rakendamiseks vajalikud ülesanded.

Käesolev eriprogramm hõlmab kahte järgmist temaatilist prioriteeti:

! Termotuumasünteesialased teadusuuringud: alusteadmiste arendamine 
elektrijaamade reaktorite prototüüpide loomiseks, mis on ohutud, säästvad, 
keskkonnateadlikud ja majanduslikult elujõulised, ning sellekohase põhisammuna 
ITER-projekti elluviimine. See temaatiline prioriteet hõlmab järgmisi 
tegevusvaldkondi:

– ITER-projekti elluviimine,
– teadus-ja arendustöö ITERi käitamise ettevalmistamisel,
– tehnoloogilised meetmed DEMO ettevalmistamisel,
– teadus- ja arendustöö pikaajalised meetmed,
– inimressursid, haridus ja koolitus,
– infrastruktuurid,
– tekkivatele ja ettenägematutele poliitikavajadustele reageerimine.

! Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse: tuuma lõhustumise ohutu kasutamise ning 
muude kiiritusliikide kasutamise edendamine tööstuse ja meditsiini valdkonnas. See 
temaatiline prioriteet hõlmab järgmisi tegevusvaldkondi:

– radioaktiivsete jäätmete käitlemine,
– reaktorsüsteemid,
– kiirguskaitse,
– teadusuuringute toetamine ja neile juurdepääsu võimaldamine,
– inimressursid ja koolitus, sealhulgas liikuvus.

Käesolevas eriprogrammis on olulisi uuendusi, mis vajavad rakendamisel eritähelepanu:
– Tõhusam lähenemisviis siseriiklike teadusuuringute koordineerimisele tuuma 

lõhustumise ja kiirguskaitse valdkonnas.
– ITER-projekti ühine rakendamine rahvusvahelises raamistikus, ITERiga seotud 

Euroopa ühisettevõtte loomine ning integreeritud Euroopa 
termotuumaenergeetikaalaste teadusuuringute tegevuste koordineerimise tugevdamine.

– Paremini suunatud lähenemisviis rahvusvahelisele koostööle iga teema raames on ette 
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nähtud koos koostöö erimeetmetega, mis tuleb tööprogrammides kindlaks määrata 
kooskõlas ettenähtud rahvusvahelise koostöö strateegilise lähenemisviisiga.

– Iga teema raames toetatakse komponenti, mis võimaldab paindlikku reageerimist 
tekkivatele vajadustele ja ettenägematutele poliitikavajadustele ning rakendamisel 
kasutatakse ära kogemusi, mis on saadud kuuenda raamprogrammiga vastuvõetud 
poliitika teadusliku toetamise ning uue ja kujunemisjärgus teaduse ja tehnoloogia 
kavade raames, samuti ka uue ja kujunemisjärgus tehnoloogia kava info-ja 
sidetehnoloogia valdkonnas.

Eriprogrammi kehtivusajal ning kuni 2013. aastani ettenähtud pikendamise jooksul võivad 
esile kerkida võimalused tõhusate ühisettevõtete loomiseks näiteks radioaktiivsete jäärmete 
käitlemise valdkonnas. Komisjoni talitused esitavad sobival ajal nõukogule ettepanekud 
selliste ettevõtete loomiseks.

2. Arvamuse koostaja soovitused

Ühtsuse huvides esitab arvamuse koostaja ühesugused muudatusettepanekud kõigi seitsme 
eriprogrammi jaoks.
Standardmuudatusettepanek osutab mitmeaastasele finantsraamistikule ning vajadusele 
pidada kinni rubriigi 1a ülemmäärast.

Järgmised muudatusettepanekud lähtuvad usaldusväärse finantsjuhtimise ning eriprogrammi 
raames rahastatavate meetmete tõhusa rakendamise ideest.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ühenduse rahastatavate teadusuuringute 
finantsjärelevalve parandamiseks peaks komisjon eelarvepädevaid institutsioone regulaarselt 
teavitama eriprogrammide rakendamisest ja eelnevalt teatama, kui ta kavatseb kalduda 
kõrvale üldeelarves esitatud kulude jaotusest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1
Lõige 1 a (uus)

1 a. on seisukohal, et õigusloomealases ettepanekus toodud soovituslik lähtesumma peab 
olema kooskõlas uue mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) rubriigi 1 a ülemmääraga, 
ning rõhutab, et iga-aastane summa otsustatakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 38 sätetega;

Selgitus

Standardmuudatusettepanek
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Ettepanek võtta vastu otsus

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 esimene a lõik (uus)

Komisjon võtab kõik vajalikud meetmed, et 
kontrollida rahastatud meetmete tõhusat ja 
finantsmääruse sätete kohast rakendamist.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 esimene b lõik (uus)

Programmi halduskulud kokku, sealhulgas 
ameti sise- ja juhtimiskulud, peaksid olema 
proportsionaalsed asjaomases programmis 
ettenähtud ülesannetega ning sõltuvad 
eelarvepädevate ja 
õigusloomeinstitutsioonide otsusest.

Selgitus

Ametile eraldatud assigneeringud peaksid olema kooskõlas ameti loomise tegevusjuhendi ja 
nõukogu määruse nr 58/2003 (millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded) sätetega. Nii 
tagatakse programmi meetmete asjakohane rahastamine.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõige 1 c (uus)

Eelarveassigneeringuid kasutatakse 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
kohaselt ehk säästlikult, tõhusalt, mõjusalt, 
samuti proportsionaalselt.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 5 a (uus)

  
1 ELT C 49, 28.2.2006, lk 37.
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Artikkel 5 a
Komisjon annab eelarvepädevatele 
institutsioonidele eelnevat teavet, kui ta 
kavatseb kalduda kõrvale iga-aastase 
eelarve märkustes ja lisas esitatud kulude 
jaotusest.

Selgitus

Nimetatud menetlus kehtestati parlamendi eelarvekomisjoni ja komisjoni vahel 1999. aasta 
oktoobris sõlmitud kokkuleppe tulemusena. Arvamuse koostaja on seisukohal, et menetlus 
peaks jääma kehtima, et parandada seitsmenda raamprogrammi eriprogrammide rahaliste 
vahendite kasutamise järelkontrolli.

Muudatusettepanek 6
Artikli 7 esimene a lõik (uus)

Hindamisaruanne sisaldab 
finantsjuhtimise usaldusväärsuse 
hinnangut. See sisaldab programmi eelarve 
haldamise ja majandamise tõhususe ja 
korrakohasuse hinnangut.
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