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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Glavni elementi predloga

Sedanji predlog posebnega programa obsega isto obdobje kot okvirni program (2007 do 
2011), ki temelji na členu 7 Pogodbe Euratom. V skladu z drugim odstavkom tega člena se 
raziskovalni programi pripravijo za obdobje največ petih let. Obdobje trajanja tega predloga 
torej ne ustreza obdobju trajanja posebnih programov ES. 

Komisija predlaga, da se v skladu s predvidenim zakonodajnim postopkom te posebne 
programe Euratom obnovi za obdobje od 2012 do 2013, v kolikor bodo okoliščine to 
dopuščale.

V „zakonsko predpisanem računovodskem izkazu“, ki je priložen tej odločbi, so opisane 
proračunske posledice ter človeški in upravni viri, pa tudi okvirne številke za obdobje od 2012 
do 2013.

Komisija namerava ustanoviti izvajalsko agencijo in ji zaupati določene naloge, potrebne za 
izvajanje posebnega programa.

Ta posebni program obsega naslednji tematski prednostni nalogi:

• Raziskave fuzijske energije: razvoj baze znanja za izgradnjo prototipskih reaktorjev 
za elektrarne, ki so varne, trajnostne, okoljsko odgovorne in gospodarno izvedljive, ter 
izgradnja mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER) kot 
pomemben korak na poti k temu cilju. Ta tematska prednostna naloga obsega 
naslednja področja dejavnosti:

– izgradnja reaktorja ITER
– raziskave in razvoj za pripravo obratovanja reaktorja ITER
– tehnološke dejavnosti za pripravo elektrarne DEMO
– dolgoročne raziskovalne in razvojne dejavnosti
– človeški viri, izobraževanje in usposabljanje
– infrastrukture
– odzivanje na nastajajoče in nepredvidene politične potrebe.

• Jedrska fisija in varstvo pred sevanjem: spodbujanje varne uporabe in izkoriščanja 
jedrske fisije in drugih uporab sevanja v industriji in medicini. Ta tematska prednostna 
naloga obsega naslednja področja dejavnosti:

– ravnanje z radioaktivnimi odpadki
– reaktorski sistemi
– varstvo pred sevanjem
– podpora in dostop do raziskovalnih infrastruktur
– človeški viri in usposabljanje, vključno z mobilnostjo.

Posebni program vsebuje pomembne novosti, ki zahtevajo poseben premislek v zvezi z 
njihovim izvajanjem:

– Okrepljen pristop k usklajevanju nacionalnih raziskovalnih programov na področju 
jedrske fisije in varstva pred sevanjem.
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– Skupna izvedba projekta ITER v mednarodnem okviru, ustanovitev skupnega podjetja 
za ITER v okviru Euratoma in nadaljnja krepitev usklajenosti integriranih evropskih 
raziskovalnih dejavnosti na področju fuzijske energije. 

– Predviden je bolj ciljno usmerjen pristop k mednarodnemu sodelovanju znotraj vsake 
teme, pri čemer se v delovnih programih v skladu s strateškim pristopom k 
mednarodnemu sodelovanju določijo posebni ukrepi sodelovanja.

– V okviru vsake izmed tem se bo podprla komponenta, ki omogoča fleksibilen odgovor 
na nastajajoče potrebe in nepredvidene politične potrebe, izvajanje pa bo temeljilo na 
izkušnjah, pridobljenih na področjih znanstvene pomoči politiki ter novih in 
nastajajočih znanstvenih in tehnoloških shem, ki jih je uvedel šesti okvirni program, pa 
tudi na izkušnjah, pridobljenih na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij IKT.

V času trajanja tega posebnega programa in predvidenega podaljšanja do leta 2013 se lahko 
pokažejo priložnosti za ustanovitev učinkovitih skupnih podjetij, na primer na področju 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Službe Komisije bodo Svetu ob ustreznem času predložile 
predloge za ustanovitev takih podjetij.

2. Priporočila pripravljavke mnenja

Zaradi skladnosti pripravljavka za vseh sedem posebnih raziskovalnih programov predlaga 
enak predlog spremembe.
Enotni predlog spremembe se nanaša na večletni finančni okvir in potrebo, da se upošteva 
zgornja meja razdelka 1 a.

Predlogi sprememb v nadaljevanju naj bi prispevali k dobremu finančnemu poslovodenju in 
učinkovitemu izvajanju ukrepov, ki se financirajo v posebnih programih.

Pripravljavka mnenja meni, da mora Komisija za boljši finančni nadzor raziskovalnih 
dejavnosti, ki jih financira Skupnost, redno obveščati proračunski organ o izvajanju posebnih 
programov in mu zagotoviti predhodne informacije, kadar namerava odstopati od razčlenitve 
izdatkov, navedene v splošnem proračunu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojen odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da mora biti okvirni referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, 
usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega okvira, in 
poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku v skladu z 
določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;
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Obrazložitev

Enotni predlog spremembe.

Predlog odločbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Komisija stori vse potrebno, da preveri, ali 
so bili financirani ukrepi izvedeni 
učinkovito in v skladu z določbami 
finančne uredbe.

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 1 b (novo)

Skupni administrativni stroški programa, 
vključno z notranjimi stroški in stroški 
upravljanja izvajalske agencije, morajo biti 
sorazmerni s predvidenimi nalogami iz 
zadevnega programa, in o njih odločata 
proračunski in zakonodajni organ.

Obrazložitev

Odobrena sredstva, dodeljena izvajalski agenciji, morajo ustrezati določbam Pravil o 
ustanovitvi izvajalske agencije in Uredbe Sveta št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, ki se 
jih pooblasti za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti. S tem se 
zagotovi ustrezno financiranje ukrepov programa.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 1 c (novo)

Odobrena proračunska sredstva se 
uporabijo v skladu z načeli dobrega 
finančnega poslovodenja, torej v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti ter sorazmernosti.

  
1 UL C 49, 28.2.2006, str. 37.
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Predlog spremembe 5
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Komisija predhodno obvesti proračunski 
organ, kadar namerava odstopati od 
razčlenitve odhodkov, navedene v opombah 
in prilogi letnega poračuna.

Obrazložitev

Ta postopek je bil uveden na podlagi sporazuma med Odborom za proračun in Komisijo 
oktobra 1999. Pripravljavka mnenja meni, da ga je treba ohraniti, da bi olajšal spremljanje 
porabe sredstev v posebnih programih sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 6
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

Poročilo o oceni vsebuje oceno pravilnosti 
finančnega poslovodenja. Vsebuje tudi 
oceno učinkovitosti in pravilnosti 
upravljanja proračuna in gospodarskega 
poslovodenja programa.
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