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ĪSS PAMATOJUMS

1. Priekšlikuma galvenie elementi

Pašreizējie priekšlikumi īpašajai programmai attiecas uz to pašu laika posmu, uz kuru attiecas 
pamatprogramma, t.i., 2007.–2011. gadam, kas savukārt atbilst Euratom līguma 7. pantam.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu pētniecības programmas izstrādā laika posmam, kas 
nepārsniedz piecus gadus. Tādējādi pašreizējie priekšlikumi neattiecas uz to pašu laiku, kam 
paredzētas EK īpašās programmas.

Saskaņā ar paredzēto likumdošanas procedūru Komisija ierosina atjaunot šīs īpašās 
programmas 2012.–2013. gadam, ja to neliedz neparedzēti apstākļi.

Šim lēmumam pievienotajā „Tiesību akta finanšu pārskatā” noteikta ietekme uz budžetu, kā 
arī cilvēkresursi un administratīvie resursi, ietverot provizoriskus rādītājus par laikposmu no 
2012. līdz 2013. gadam.
Komisija ir paredzējusi izveidot izpildaģentūru, kurai uzticēs dažus uzdevumus, kas jāveic, lai 
īstenotu īpašo programmu.

Šī īpašā programma ietver divas tematiskās prioritātes.

• Kodoltermiskās enerģijas pētniecība: izstrādāt zināšanu bāzi un īstenot 
Starptautisko kodoltermisko eksperimentālo reaktoru (ITER) kā galveno pasākumu 
drošu, ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu spēkstaciju reaktoru 
prototipu izveidošanai. Šajā tematiskajā prioritātē ietilpst turpmāk noradītās darbības
jomas.

– ITER realizēšana
– Pētniecība un attīstība ITER darbības sagatavošanai
– Tehnoloģiskās darbības DEMO sagatavošanai
– Pētniecības un attīstības darbības ilgākā laikā
– Cilvēkresursi, izglītība un mācības
– Infrastruktūra
– Reaģēšana uz jaunām vajadzībām un neparedzētām politikas

vajadzībām.

• Kodola skaldīšana un aizsardzība pret radiāciju: veicināt kodola skaldīšanas un 
citu radiācijas izmantojumu veidu drošu izmantošanu un ekspluatāciju rūpniecībā un 
medicīnā. Šajā tematiskajā prioritātē ietilpst turpmāk norādītās darbības jomas.

– Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana
– Reaktoru sistēmas
– Aizsardzība pret radiāciju
– Atbalsts un pētniecības infrastruktūrām un piekļuve tām
– Cilvēkresursi un apmācības, tostarp mobilitāte.

Turklāt šai īpašajai programmai ir svarīgi jauninājumi, kas, to īstenojot, īpaši jāņem vērā.
– Labāka pieeja valstu pētniecības programmu koordinācijai jomā, kas attiecas uz 

kodola skaldīšanu un aizsardzību pret radiāciju.
– Kopīga ITER īstenošana starptautiskā līmenī, Eiropas kopuzņēmuma izveide ITER
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vajadzībām un turpmāka koordinācijas uzlabošana integrēto Eiropas kodoltermiskās 
enerģijas pētniecības pasākumu jomā.

– Pieeja ar precīzāk noteiktiem starptautiskas sadarbības mērķiem katram tematam ir 
paredzēta ar īpašiem sadarbības pasākumiem, kas nosakāmi darba programmās 
atbilstīgi paredzētajai stratēģiskajai pieejai attiecībā uz starptautisko sadarbību.

– Aspektu, kas ļautu elastīgi reaģēt uz jaunajām vajadzībām un neparedzētām politiskām 
vajadzībām, iekļautu katrā tematā, un īstenošanas pamatā būs pieredze, kas gūta, 
sniedzot zinātnisku atbalstu politikai un jaunām un topošām zinātnes un tehnoloģiju 
shēmām, kas ieviestas sestajā pamatprogrammā, kā arī nākotnes un jauno tehnoloģiju 
shēmai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (ICT) jomā.

Īpašās programmas darbības laikā un tās paredzamajā pagarinājumā līdz 2013. gadam var 
rasties iespējas izveidot efektīvus kopuzņēmumus, piemēram, radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Komisijas dienesti atbilstīgā laikā iesniegs Padomei priekšlikumus 
par šādu uzņēmumu izveidošanu.

2. Atzinuma sagatavotājas ieteikumi

Konsekvences labad atzinuma sagatavotāja ierosina veikt vienādus grozījumus visās septiņās 
īpašajās pētniecības programmās.

Standarta grozījumā ir atsauce uz daudzgadu finanšu shēmu un nepieciešamību ievērot 1.a 
izdevumu kategorijas maksimālo apjomu.

Pārējie ierosinātie grozījumi attiecas uz pareizu finanšu pārvaldību un īpašās programmas 
finansēto darbību efektīvu īstenošanu.

Lai uzlabotu Kopienas finansēto pētniecības pasākumu finansiālo uzraudzību, atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka Komisijai ir regulāri jāinformē budžeta lēmējinstitūcija par īpašo 
programmu īstenošanu un laikus jāsniedz tai informācija ikreiz, kad tā ir paredzējusi atkāpties 
no vispārējā budžetā noteiktā izdevumu sadalījuma.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums Nr. 1
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajam finansējumam jāatbilst jaunās 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, 
un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 38. punkta noteikumiem;
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Pamatojums

Standarta grozījums

Lēmuma priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 2
3. panta 1.a daļa (jauna)

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai pārliecinātos, ka finansētās darbības ir 
veiktas efektīvi un atbilstoši Finanšu 
regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 3
3. panta 1.b daļa (jauna)

Programmas kopējie administratīvie 
izdevumi, tostarp izpildaģentūras iekšējie 
un pārvaldības izdevumi, atbilst attiecīgajā 
programmā paredzētajiem uzdevumiem, un 
par tiem lemj budžeta lēmējinstitūcija, kā 
arī likumdevēja iestāde.

Pamatojums

Izpildaģentūrai piešķirtajām apropriācijām jābūt saskaņā ar noteikumiem Rīcības kodeksā 
par izpildaģentūras izveidi un Padomes Regulu Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus 
izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus. Tas 
nodrošinās pienācīgu finansējumu programmas darbībām.

Grozījums Nr. 4
3. panta 1.c daļa (jauna)

Budžeta apropriācijas izlieto atbilstoši 
pareizas finanšu pārvaldības principam, 
proti, ievērojot gan ekonomijas, gan 
lietderības un efektivitātes, gan arī 
proporcionalitātes principu.

  
1 OV C 49, 28.2.2006., 37. lpp.
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Grozījums Nr. 5
5.a pants (jauns)

5.a pants
Komisija laikus informē budžeta 
lēmējinstitūciju ikreiz, kad tā ir paredzējusi 
atkāpties no izdevumu sadalījuma, kas 
noteikts gada budžeta piezīmēs un 
pielikumā.

Pamatojums

Šo procedūru ieviesa 1999. gada oktobrī, kad Budžeta komiteja un Komisija panāca 
vienošanos. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka procedūra jāsaglabā, lai uzlabotu 
7. pamatprogrammas īpašajām programmām piešķirto līdzekļu izlietojuma uzraudzību.

Grozījums Nr. 6
7. panta 1.a punkts (jauns)

Novērtējuma ziņojumā novērtē, vai finanšu 
pārvaldība ir pareiza. Tajā izvērtē 
programmas pārvaldības efektivitāti un 
pareizību budžeta un ekonomijas aspektā.
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