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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Šis specialiosios programos pasiūlymas apima tą patį laikotarpį kaip ir Pagrindų programa, 
t. y. 2007–2011 m., kuri atitinkamai paremta Euratomo sutarties 7 straipsniu. Remiantis to 
straipsnio antra pastraipa mokslinių tyrimų programos sudaromos ne ilgesniam kaip penkerių 
metų laikotarpiui. Taigi šis pasiūlymas nėra tai pačiai trukmei kaip EB specialiosios 
programos.

Komisija siūlo, kad, išskyrus tam tikras aplinkybes, šios specialiosios Euratomo programos 
būtų atnaujinamos 2012–2013 m. laikotarpiui remiantis numatyta teisės aktų leidybos 
procedūra.

Prie šio sprendimo pridedamoje teisės aktų leidybos finansinėje pažymoje, apimančioje ir 
2012–2013 m., yra nurodomas poveikis biudžetui ir žmogiškieji bei administraciniai ištekliai.
Komisija ketina įsteigti vykdomąją agentūrą ir jai pavesti atlikti tam tikrus specialiosios 
programos įgyvendinimui reikalingus uždavinius.

Šioje specialiojoje programoje yra numatyti šie du teminiai prioritetai:

• Branduolių sintezės energijos moksliniai tyrimai: sukaupti žinių pagrindą ITER 
projektui ir sukurti ITER kaip pagrindinį etapą kuriant jėgainių reaktorių prototipus, 
kurie būtų saugūs, tvarūs, tausojantys aplinką ir ekonomiški. Šis teminis prioritetas 
taikomas šioms veiklos sritims:

– ITER sukūrimas;
– parengiamieji MTTP ITER veikimui;
– technologinis pasirengimas DEMO elektrinei;
– MTTP veikla ilgalaikės perspektyvos atžvilgiu;
– žmogiškieji ištekliai, švietimas ir mokymas;
– infrastruktūra;
– reagavimas į naujus ir nenumatytus poreikius.

• Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga: skatinti saugiai naudoti ir eksploatuoti 
branduolio dalijimąsi ir kitą spinduliuotės naudojimą pramonėje ir medicinoje. Šis 
teminis prioritetas taikomas šioms veiklos sritims:

– radioaktyviųjų atliekų tvarkymas;
– reaktorių sistemos;
– radiacinė sauga;
– parama mokslinių tyrimų infrastruktūroms ir galimybių jomis naudotis 
didinimas;
– žmogiškieji ištekliai ir mokymas, įskaitant mobilumą.

Šioje specialiojoje programoje yra svarbių naujovių, į kurias, įgyvendinant programą, reikia 
atkreipti ypatingą dėmesį:

– tvirtesnis požiūris į nacionalinių mokslinių tyrimų programų branduolio dalijimosi ir 
radiacinės saugos srityje koordinavimą;

– bendras ITER realizavimas tarptautinėje struktūroje, Euratomo bendrosios įmonės 
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ITER įgyvendinimui įkūrimas ir tolesnis integruotos Europos branduolio sintezės 
energijos mokslinių tyrimų veiklos koordinavimo stiprinimas;

– numatytas tikslingesnis tarptautinis bendradarbiavimas pagal kiekvieną specialios 
bendradarbiavimo veiklos, kuri bus nustatyta darbo programose, temą remiantis 
tarptautinio bendradarbiavimo strateginiu požiūriu;

– kiekvienoje temoje numatytas elementas, leidžiantis lanksčiai reaguoti į naujus 
poreikius ir nenumatytus politikos poreikius, o įgyvendinimas bus grindžiamas 
patirtimi, įgyta vykdant 6-osios pagrindų programos schemas „Mokslo parama 
politikai“, „Naujos ir besikuriančios mokslo sritys ir technologijos“, taip pat IRT 
srities schemą „Naujos ir besikuriančios mokslo sritys ir technologijos“.

Per šios specialiosios programos trukmę, įskaitant jos numatytą pratęsimą iki 2013 m., gali 
atsirasti galimybių įsteigti realiai veikiančias bendrąsias įmones, pavyzdžiui radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo srityje. Komisijos tarnybos Tarybai pateiks tokių įmonių steigimo 
pasiūlymus tinkamu laiku.

2. Nuomonės referentės rekomendacijos

Siekdama nuoseklumo nuomonės referentė siūlo tuos pačius pakeitimus visoms 7 
specialiosioms mokslinių tyrimų programoms.
Standartinis pakeitimas yra susijęs su daugiamete finansine struktūra ir poreikiu laikytis 1a 
antraštinės dalies aukščiausios ribos.

Kiti pasiūlyti pakeitimai apima gero finansų valdymo principą ir veiksmingą veiksmų, 
finansuojamų pagal specialiąją programą, įgyvendinimą.

Nuomonės referentė mano, kad, siekiant patobulinti Bendrijos finansuojamos mokslinių 
tyrimų veiklos finansinę priežiūrą, Komisija turėtų reguliariai informuoti biudžeto valdymo 
instituciją apie specialiųjų programų įgyvendinimą ir iš anksto pranešti apie ketinimą nukrypti 
nuo išlaidų paskirstymo, nustatyto bendrajame biudžete.

PAKEITIMAI

Biudžeto ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodyta orientacinė finansinė suma turi 
atitikti didžiausią naujo daugiamečio finansinio plano 1a eilutės ribą, ir pabrėžia, kad 
dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, 
atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto nuostatas.
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Pagrindimas

Standartinis pakeitimas.

Pasiūlymas dėl sprendimo

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisija imasi visų būtinų veiksmų 
siekdama patikrinti, ar visi finansuojami 
veiksmai vykdomi veiksmingai ir laikantis 
Finansinio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 3
3 straipsnio, 1b dalis (nauja)

Bendra programos administracinių išlaidų, 
įskaitant vykdomosios agentūros vidaus ir 
valdymo išlaidas, suma turėtų būti 
proporcinga atitinkamoje programoje 
numatytiems uždaviniams, ir dėl šių išlaidų 
turi būti priimtas biudžeto valdymo ir teisės 
aktų leidybos institucijų sprendimas.

Pagrindimas

Vykdomajai agentūrai skirti asignavimai turėtų atitikti elgesio kodekso nuostatas dėl 
vykdomosios agentūros įkūrimo ir Tarybos reglamentą Nr.58/2003, nustatantį vykdomųjų 
agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus. Tai 
padės užtikrinti tinkamą šios programos veiksmų finansavimą.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 1c dalis (nauja)

Biudžeto asignavimai naudojami 
vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principu, konkrečiai – ekonomiškumo, 
našumo ir  veiksmingumo principais, taip 
pat proporcingumo principu.

  
1 OL C 49, 2006 02 28, p. 37.
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Pakeitimas 5
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Komisija iš anksto pateikia biudžeto 
institucijai informaciją, jei ji ketina 
nukrypti nuo metinio biudžeto pastabose ir 
priede išdėstytų išlaidų paskirstymo.

Pagrindimas
Ši procedūra buvo nustatyta po to, kai 1999 m. spalio mėn. buvo pasiektas Biudžeto komiteto 
ir Komisijos susitarimas. Nuomonės referentė mano, kad ir toliau reikėtų laikytis šios 
procedūros siekiant gauti geresnę paskesnę informaciją apie tai, kaip panaudojamos 7-osios 
pagrindų programos specialiosioms programoms skirtos lėšos.

Pakeitimas 6
7 straipsnio, 1a dalis (nauja)

Vertinimo ataskaitoje pateikiamas finansų 
valdymo patikimumo įvertinimas. Joje taip 
pat pateikiamas programos biudžeto ir 
ekonominio valdymo veiksmingumo ir 
tvarkingumo įvertinimas.
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