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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat fő elemei

A jelenlegi programjavaslat ugyanarra a 2007–2011 közötti időszakra vonatkozik, mint a 
keretprogram, amely az Euratom-szerződés 7. cikkén alapul. Az említett cikk második 
bekezdésével összhangban a kutatási programok maximum öt éves időtartamra vonatkoznak. 
A fenti javaslat ezért nem ugyanarra az időszakra vonatkozik, mint az EK egyedi programjai. 

A Bizottság javasolja, hogy – kivéve, ha enyhítő körülmények fel nem merülnek – ezeket a 
egyedi Euratom programokat a tervezett jogalkotási eljárással összhangban a 2012-13-as 
időszakra újítsák meg.

A jelen határozathoz csatolt jogalkotási pénzügyi kimutatás tartalmazza a program 
költségvetési vonatkozásait, a rendelkezésére álló emberi és adminisztratív erőforrásokat, 
valamint tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a 2012–2013 közötti időszakra vonatkozóan.
A Bizottság fel akar állítani egy végrehajtó ügynökséget, amelynek feladata az egyedi 
program végrehajtásához szükséges bizonyos teendők ellátása lesz.

Az egyedi program az alábbi két tematikus prioritásra terjed ki:

• Fúziós energiára irányuló kutatás: az ITER-tervhez szükséges tudásalap 
megteremtése és az ITER megvalósítása, amely jelentős lépés a biztonságos, 
fenntartható, környezettisztelő és gazdaságilag életképes erőművek 
reaktorprototípusainak létrehozása felé. Ez a kiemelt téma a következő tevékenységi 
területeket tartalmazza:

– Az ITER megvalósítása
– K+F az ITER működésének előkészítésében
– Technológiai tevékenységek a DEMO előkészítésében
– Hosszú távú K+F tevékenységek
– Humán erőforrás, oktatás és képzés
– Infrastruktúrák
– Újonnan felmerülő és előre nem látható politikai igények megválaszolása.

• Atommaghasadás és sugárvédelem: az atommaghasadás biztonságos 
felhasználásának és kihasználásának, valamint az ionizáló sugárzás egyéb, ipari és 
gyógyászati felhasználásának ösztönzése. Ez a kiemelt téma a következő tevékenységi 
területeket tartalmazza:

– A radioaktív hulladékok kezelése
– Reaktorrendszerek
– Sugárvédelem
– A kutatási infrastruktúrák támogatása és elérhetősége
– Humán erőforrás és képzés, beleértve a mobilitást.

Ebben az egyedi programban vannak olyan számottevő újdonságok is, amelyek a végrehajtás 
tekintetében egyedi megfontolást tesznek szükségessé:

– Az atommaghasadás és a sugárvédelem területén a nemzeti kutatási programok 
összehangolásának következetesebb megközelítése.
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– Az ITER együttes végrehajtása nemzetközi keretek között, az ITER-rel foglalkozó 
közös vállalkozás létrehozása az Euratom keretében, és az integrált európai 
fúziósenergia-kutatási tevékenységek összehangolásának további megerősítése. 

– Mindegyik témán belül a nemzetközi együttműködés célzottabb megközelítését 
irányozzák elő olyan egyedi együttműködési cselekvések keretében, amelyeket a 
munkaprogramokban kell meghatározni a tervezett nemzetközi együttműködés 
stratégiai megközelítésével összhangban.

– Mindegyik témán belül tesznek javaslatot olyan elemre, amely rugalmas reakciót tesz 
lehetővé az újonnan felmerülő igényekre, és a végrehajtás a hatodik keretprogram által 
bevezetett, a politikáknak nyújtott tudományos támogatással és az új és kialakulóban 
lévő tudományos és technológiai területekkel foglalkozó rendszer, valamint az IKT 
területén a jövőbeli és kialakulóban lévő technológiákkal foglalkozó rendszer 
tapasztalatain fog alapulni.

Az egyedi program időtartama és a 2013-ig tartó hosszabbítás ideje alatt adódhatnak 
lehetőségek a valódi közös vállalkozások létrehozására, például a radioaktív hulladékok 
kezelése területén. A Bizottság szolgálatai a megfelelő időben javaslatokat terjesztenek a 
Tanács elé ilyen vállalkozások létrehozására.

2. A vélemény előadójának ajánlásai

Az előadó a koherencia biztosítása érdekében mind a hét egyedi kutatási program esetében 
ugyanazokat a módosításokat javasolja.
Egy standard módosítás vonatkozik a többéves pénzügyi keretre és az (1a) 
preamulumbekezdésben szereplő plafon tiszteletben tartására.

Az alább javasolt módosítások a szigorú pénzügyi gazdálkodás és az egyedi programban 
szereplő cselekvések hatékony megvalósítását tűzik ki célul.

A közösség által finanszírozott kutatások pénzügyi ellenőrzése hatékonyságának javítása 
érdekében a vélemény előadója szerint a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a 
költségvetési hatóságot az egyedi programok megvalósításáról, és előzetes tájékoztatást kell 
adnia számára minden olyan esetben, amikor el akar térni az általános költségvetésben 
meghatározott kifizetési tervtől.

MÓDOSÍTÁSOK

a Költségvetési Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

Módosítás: 1
1a. bekezdés (új)

1a. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő, tájékoztató jellegű pénzügyi keretnek 
összhangban kell lennie az új többéves pénzügyi keret 1a. címsorában szereplő 
plafonnal, és hangsúlyozza, hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 38. pontja szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek.
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Indokolás

Standard módosítás.

Határozatra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 2
3. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottságnak meg kell tennie a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy 
meggyőződjön róla, hogy a finanszírozott 
tevékenységeket hatékonyan és a pénzügyi 
szabályzat rendelkezéseivel összhangban 
hajtották-e végre.

Módosítás: 3
3. cikk (1b) bekezdés (új)

A program teljes adminisztratív 
költségeinek – ide értve a végrehajtó 
ügynökség belső és vezetési költségeit –
arányosaknak kell lenniük az adott 
programban elvégzett feladatokkal és a 
költségvetési és jogalkotási hatóságok 
határozatai tárgyát kell képezniük.

Indokolás

A végrehajtó ügynökség számára elkülönített előirányzatoknak meg kell felelniük a végrehajtó 
ügynökséget létrehozó magatartási kódex, valamint a közösségi programok kezelése terén  
bizonyos feladatokkal megbízandó végrehajtó ügynökségek alapszabályait létrehozó 58/2003 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek. Ez biztosítja majd a program akcióinak megfelelő 
finanszírozását.

Módosítás: 4
3. cikk (1c) bekezdés (új)

  
1 HL C 49 2006.2.28., 37. o..
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A költségvetési előirányzatokat hatékony és 
eredményes pénzügyi gazdálkodás szerint 
kell felhasználni, nevezetesen a 
gazdaságosság, a teljesítmény, a 
hatékonyság és az arányosság elve szerint.

Módosítás: 5
5a. cikk (új)

5a. cikk
A Bizottság előzetes tájékoztatást ad a 
költségvetési hatóságnak, amikor el kíván 
térni a kiadásoknak az éves költségvetés 
megjegyzéseiben és mellékletében 
meghatározott felosztásától.

Indokolás

Ezt az eljárást a Költségvetési Bizottság és a Bizottság közötti 1999. októberi megállapodás 
eredményeképpen vezették be. Az előadó úgy véli, hogy ezt az eljárást meg kellene őrizni az 
FP7 egyedi programja által nyújtott támogatások felhasználása nyomon követésének javítása 
érdekében.

Módosítás: 6
7. cikk (1a) bekezdés (új)

Az értékelő jelentés tartalmazza a pénzügyi 
gazdálkodás hatékonyságának értékelését. 
Tartalmazza továbbá a program 
költségvetési és pénzügyi gazdálkodása 
hatékonyságának és szabályosságának 
értékelését.
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