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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Belangrijkste elementen van het voorstel

Dit specifieke programmavoorstel bestrijkt dezelfde periode als het kaderprogramma (2007-
2011), dat gebaseerd is op artikel 7 van het Euratom-Verdrag. Krachtens artikel 7, lid 2, van 
dat Verdrag worden onderzoekprogramma's vastgesteld voor een periode van ten hoogste vijf 
jaar. Bijgevolg heeft dit voorstel niet dezelfde looptijd als de specifieke EG-programma's. 

De Commissie stelt voor deze specifieke programma's overeenkomstig de geldende 
wetgevingsprocedure voor de periode 2012-2013 te verlengen, tenzij daartegen bezwaren 
zouden rijzen.

Het aan dit besluit gehechte financieel memorandum geeft een overzicht van de gevolgen 
voor de begroting, de vereiste personele en administratieve middelen en de indicatieve cijfers 
voor de periode 2012-2013.
De Commissie is van plan een uitvoerend agentschap op te richten dat zal worden belast met 
een aantal taken in verband met de uitvoering van het specifieke programma.

Dit specifieke programma bestrijkt de volgende twee thematische prioriteiten:

• Onderzoek op het gebied van fusie-energie: ontwikkeling van de kennisbasis voor het 
project ITER en de bouw van ITER als de grote stap in de richting van het ontwikkelen 
van prototype-reactoren voor veilige, duurzame, milieuvriendelijke en economisch 
levensvatbare elektrische centrales. Deze thematische prioriteit omvat de volgende 
terreinen:

– bouw van ITER;
– O&O ter voorbereiding van de inbedrijfstelling van ITER;
– technologische activiteiten ter voorbereiding van DEMO;
– O&O-activiteiten op langere termijn;
– menselijke hulpbronnen, onderwijs en opleiding;
– infrastructuur;
– inspelen op opkomende en onvoorziene beleidsbehoeften.

Kernsplijting en stralingsbescherming: bevordering van het veilige gebruik en de 
exploitatie van de kernsplijting en andere toepassingen van straling in industrie en 
geneeskunde. Deze thematische prioriteit omvat de volgende terreinen:

– beheer van radioactief afval;
– reactorsystemen;
– stralingsbescherming;
– steun voor en toegang tot onderzoeksinfrastructuur;
– menselijke hulpbronnen en opleiding, met inbegrip van mobiliteit.

Dit specifieke programma bevat een aantal belangrijke nieuwe elementen, die met het oog op 
de tenuitvoerlegging nader moeten worden bekeken:

– Versterkte coördinatie van de nationale onderzoekprogramma's op het gebied van de 
kernsplijting en de stralingsbescherming.
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– Gezamenlijke tenuitvoerlegging van ITER in een internationaal kader, oprichting van een 
gemeenschappelijke onderneming voor ITER op grond van het Euratom-Verdrag en 
verdere versterking van de coördinatie van de geïntegreerde Europese research inzake 
fusie-energie.

– Een meer gerichte aanpak van de internationale samenwerking binnen de verschillende 
thema's, waarbij specifieke samenwerkingsacties binnen de werkprogramma's worden 
vastgelegd overeenkomstig de geplande strategische aanpak van de internationale 
samenwerking.

– Binnen elk van de thema's een component die een flexibele reactie op opkomende en 
onvoorziene beleidsbehoeften mogelijk maakt. De tenuitvoerlegging zal voortbouwen op 
de ervaring met de componenten Wetenschappelijke beleidsondersteuning en Nieuwe en 
opkomende wetenschap en technologie van het 6e kaderprogramma, alsmede de actie 
Toekomstige en opkomende technologieën in de ICT-sector.

Tijdens de looptijd van dit specifieke programma en de geplande verlenging ervan tot 2013 
kunnen mogelijkheden ontstaan voor de oprichting van effectieve gemeenschappelijke 
ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van het beheer van radioactief afval. De diensten 
van de Commissie zullen te zijner tijd voorstellen voor de oprichting van die ondernemingen 
bij de Raad indienen.

2. Aanbevelingen van de rapporteur voor advies

Met het oog op de samenhang stelt uw rapporteur voor advies voor alle 7 specifieke 
onderzoeksprogramma's dezelfde amendementen voor. 
Een standaardamendement betreft het meerjarig financieel kader en de noodzakelijke 
inachtneming van het maximum van rubriek 1a.

De hieronder voorgestelde amendementen omvatten onder meer het idee van deugdelijk 
financieel beheer en efficiënte uitvoering van de uit het specifieke programma gefinancierde 
acties.

Voor een beter financieel toezicht op de door de Gemeenschap gefinancierde 
onderzoeksactiviteiten meent uw rapporteur voor advies dat de Commissie de 
begrotingsautoriteit regelmatig op de hoogte dient te houden van de uitvoering van de 
specifieke programma's en steeds van tevoren informatie dient te verstrekken wanneer zij 
voornemens is af te wijken van de uitgavenverdeling zoals vastgelegd in de algemene 
begroting.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 1
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. is van oordeel dat het in het wetgevingsvoorstel vermelde referentiebedrag 
verenigbaar moet zijn met het maximum van rubriek 1a van het nieuwe meerjarig 
financieel kader (MFK) en wijst erop dat het jaarlijkse bedrag zal worden 
vastgesteld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure overeenkomstig de 
bepalingen van punt 38 van het IIA van 17 mei 2006;

Motivering

Standaardamendement.

Voorstel voor een beschikking

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 2
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie neemt alle noodzakelijke 
maatregelen om te verifiëren of de 
gefinancierde acties doelmatig en in 
overeenstemming met het Financieel 
Reglement worden uitgevoerd.

Amendement 3
Artikel 3, alinea 1 ter (nieuw)

De totale administratieve uitgaven van het 
programma, met inbegrip van interne en 
beheersuitgaven voor het uitvoerende 
agentschap, moeten in verhouding staan tot 
de in het desbetreffende programma 

  
1 PB C 49 van 28.2.2006, blz. 37.
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omschreven taken en zijn afhankelijk van 
het besluit van de begrotings- en 
wetgevingsautoriteiten.

Motivering

De aan het uitvoerende agentschap toegekende kredieten moeten in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van de Gedragscode inzake oprichting van een uitvoerend agentschap en met 
Verordening van de Raad nr. 58/2003 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende 
agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's 
worden gedelegeerd. Dit zal een passende financiering van de maatregelen van het 
programma verzekeren.

Amendement 4
Artikel 3, alinea 1 quater (nieuw)

De begrotingskredieten worden gebruikt in 
overeenstemming met het beginsel van 
deugdelijk financieel beheer, dat wil zeggen 
in overeenstemming met de beginselen van 
spaarzaamheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid, alsmede het 
proportionaliteitsbeginsel.

Amendement 5
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Wanneer de Commissie voornemens is af te 
wijken van de uitgavenverdeling zoals 
vastgelegd in de opmerkingen en de bijlage 
bij de jaarlijkse begroting, zal zij de 
begrotingsautoriteit daarover vooraf 
informatie verstrekken.

Motivering

Deze procedure werd ingevoerd op grond van een in oktober 1999 tussen de 
Begrotingscommissie en de Commissie gemaakte afspraak. Uw rapporteur voor advies is van 
mening dat deze procedure moet worden gehandhaafd om de controle op het gebruik van 
middelen bij de specifieke programma's van KP7 te verbeteren.



AD\621397NL.doc 7/8 PE 374.073v03-00

NL

Amendement 6
Artikel 7, alinea 1 bis (nieuw)

Het evaluatieverslag bevat een beoordeling  
van de deugdelijkheid van het financieel 
beheer. Het bevat een evaluatie van de 
doelmatigheid en regelmatigheid van het 
budgettair en economisch beheer van het 
programma.
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