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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 

1. IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA 

Il-proposta li takkompanja dan il-memorandum hija għall-adozzjoni ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill 
dwar il-Programm Speċifiku, li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet indiretti, li 
jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għal 
attivitajiet ta' riċerka nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (2012-2013). Din tikkonċerna r-riċerka 
dwar il-fużjoni, fissjoni u r-radjuprotezzjoni. L-għan prinċipali huwa li tiġi żgurata l-
kontinwazzjoni tar-riċerka ffinanzjata mill-UE f'dawn l-oqsma għal sentejn oħra b'konformità 
mal-attivitajiet imwettqa b'suċċess bejn l-2007 u l-2011. Għal dan il-għan, il-proposta tispjega 
f'aktar dettall l-ambitu tal-attivitajiet ta’ Riċerka u Żvilupp (R&Ż).  

2. KONTENUT TAL-PROGRAMMI SPEĊIFIĊI EURATOM  

Dan il-Programm Speċifiku għall-azzjonijiet indiretti jkopri ż-żewġ prijoritajiet tematiċi li 
ġejjin: 

2.1. RIĊERKA TAL-ENERĠIJA MILL-FUŻJONI 

L-għan ta’ din il-prijorità tematika huwa li tiġi żviluppata l-bażi ta' għarfien għall-ITER, u 
biex l-ITER isir realtà bħala l-pass ewlieni lejn il-ħolqien ta' reatturi prototipi għal impjanti 
tal-enerġija li jkunu sikuri, sostenibbli, ambjentalment responsabbli u ekonomikament 
vijabbli. Din il-prijorità tematika tinkludi l-oqsma ta' attività li ġejjin:  

– Ir-realizzazzjoni tal-ITER 

– R&Ż bi tħejjija għall-operazzjoni ITER 

– Attivitajiet bi tħejjija għad-DEMO  

– Attivitajiet ta' R&Ż għat-terminu twil 

– Ir-riżorsi umani, l-edukazzjoni u t-taħriġ 

– L-infrastrutturi 

– It-trasferiment tat-teknoloġija, l-involviment tal-industrija u l-innovazzjoni. 

2.2. IL-FISSJONI NUKLEARI U R-RADJUPROTEZZJONI 

L-objettivi ta' din il-prijorità tematika huma li tiġi stabilita bażi xjentifika u teknika soda 
sabiex jitħaffu l-iżviluppi prattiċi għall-immaniġjar sikur tal-iskart radjuattiv ta' ħajja twila, 
jittejbu partikolarment is-sikurezza, l-effiċjeza tar-riżorsi u l-kost effikaċja tal-enerġija 
nukleari u tiġi żgurata sistema b'saħħitha u soċjalment aċċettabbli għall-protezzjoni tal-
bniedem u l-ambjent kontra l-effetti tar-radjazzjoni jonizzanti. Din il-prijorità tematika 
tinkludi l-oqsma ta' attività li ġejjin:  

– Id-disponiment ġeoloġiku  
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– Is-sistemi u s-sikurezza tar-reatturi 

– Ir-radjuprotezzjoni  

– Is-sostenn u aċċess għall-infrastrutturi ta' riċerka 

– Ir-riżorsi umani u t-taħriġ. 

2.3. L-GĦANIJIET EWLENIN TA’ DAN IL-PROGRAMM SPEĊIFIKU HUMA LI: 

– jitforna appoġġ kontinwu għall-attivitajiet skont il-Pjan-SET, 

– jiġu appoġġati u kkumplimentati programmi ta’ riċerka nazzjonali fil-fissjoni 
nukleari u r-radjuprotezzjoni permezz ta' riċerka kollaborattiva u attivitajiet ta’ 
netwerking, b'hekk jiġi mmassimizzat il-valur miżjud tal-UE b'konformità mal-
politika kumplessiva tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-protezzjoni tas-saħħa,  

– tittejjeb l-implementazzjoni tal-attivitajiet tar-riċerka tal-fużjoni mwettqa skont 
il-Ftehim Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni (EFDA),  

– tisseddaq il-kooperazzjoni internazzjonali permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi 
kemm dwar il-fużjoni kif ukoll il-fissjoni, li jikkomplimenta l-approċċ 
strateġiku tal-programm, 

– tiġi żgurata l-governanza u l-immaniġjar tal-ITER u l-F4E, inkluż it-trażżin tal-
kost u l-immaniġjar tar-riskji (tekniċi, industrijali, finanzjarji, legali). 

L-ITER u l-F4E ser jeħtieġu strutturi organizzazzjonali aktar flessibbli biex jippermettu li l-
proċess ta' innovazzjoni u l-progress teknoloġiku jiġu ttrasferiti malajr għall-industrija, b'hekk 
jippermettu lill-industrija Ewropea ssir aktar kompetittiva. Dan ser jiġi indirizzat: 

– bil-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-iskambju ta' għarfien prattiku ma' 
universitajiet, istituti ta' riċerka u industrija relatati,  

– bl-inkuraġġiment għall-ġenerazzjoni ta' brevetti, 

– bil-promozzjoni tal-Forum tal-Innovazzjoni tal-Industrija tal-Fużjoni, li ser 
jiżviluppa pjan direzzjonali għat-teknoloġija tal-fużjoni u inizjattivi tal-iżvilupp 
tar-riżorsi umani, b'enfasi fuq l-innovazzjoni u l-potenzjal għall-forniment ta’ 
prodotti u servizzi ġodda. 

2.4. DISPOŻIZZJONIJIET EŻISTENTI FIL-QASAM TAL-PROPOSTA 

Skont l-Artikolu 7 tat-Trattat tal-Euratom, il-Programm Qafas tal-Euratom huwa l-istrument 
ewlieni tal-Komunità għall-appoġġ u l-ikkomplimentar tal-attivitajiet tal-Istati Membri fir-
R&Ż nukleari. Id-dispożizzjonijiet eżistenti (id-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabilixxi s-7 
Programm Kwadru tal-Euratom għall-2007-20111) ser jiskadu fi tmiem l-2011.  

                                                 
1 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Kwadru tal-Euratom (2006/970/EURATOM) ĠU L54, 

22.2.2007, p.21; id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Speċifiku għall-azzjonijiet indiretti 
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2.5. IL-KONSISTENZA MA' POLITIKI U GĦANIJIET OĦRA TAL-UNJONI 

Attivitajiet ta’ R&Ż appoġġati minn dan il-Programm Speċifiku huma totalment konsistenti 
mal-objettivi tal-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika (Pjan SET). Jappoġġa wkoll l-
objettivi stabiliti f'inizjattivi ta’ politika ewlenin tal-UE bħall-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Unjoni tal-Innovazzjoni relatata u l-Komunikazzjoni Enerġija 2020.  

3. IR-RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET 
INTERESSATI U L-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT 

3.1. KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI 

B'konformità mat-Trattat tal-Euratom, il-Kummissjoni kkonsultat mal-Kumitat Xjentifiku u 
Tekniku (STC) tal-Euratom.  

3.2. IL-ĠBIR U L-UŻU TA’ KOMPETENZA 

Il-Kummissjoni użat diversi sorsi għat-tħejjija tal-proposta tal-programmi speċifiċi inkluż: 

– l-Evalwazzjonijiet Interim tal-FP7 tal-Euratom imwettqa minn bordijiet 
indipententi ta’ esperti;  

– rapport tal-Ftehim Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni (EFDA) b'segwitu 
għall-grupp ad hoc ta’ studju dwar il-futur tal-programm tar-R&Ż dwar il-
fużjoni;  

– kontribut dwar l-estensjoni tal-FP7 tal-Euratom u t-tħejjija tal-FP8 mill-
Kumitat Xjentifiku u Tekniku (STC) tal-Euratom;  

– rapporti bħal dokumenti ta’ viżjoni u aġendi ta’ riċerka strateġika mħejjija mill-
Pjattaformi tat-Teknoloġiji fil-kamp nukleari – il-Pjattaforma Teknoloġika tal-
Enerġija Nukleari Sostenibbli (SNE-TP), il-Pjattaforma Tekonloġika ta’ 
Implimentazzjoni tad-Disponiment Ġeoloġiku (IGD-TP) u l-Inizjattiva 
Ewropea Multidixxiplinari dwar Dożi Baxxi (MELODI). 

3.3. VALUTAZZJONI TAL-IMPATT 

B'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju (ir-
Regolament tal-Kummissjoni Nru 2342/2002), il-Kummissjoni ħejjiet evalwazzjoni ex ante. 
Billi din il-proposta timmira li jitkomplew l-attivitajiet tal-Programm Kwadru tal-Euratom 
għall-2012-13 taħt l-istess perspettivi finanzjarji, ir-rekwiżit ta' Valutazzjoni tal-Impatt 
tneħħa.  

                                                                                                                                                         
(2006/976/Euratom) ĠU L54, 22.2.2007, p.139; ir-Regolament tal-Kunsill dwar ir-regoli għall-
parteċipazzjoni (1908/2006) ĠU L54, 22.2.2007, p.4; id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm 
speċifiku għall-azzjonijiet diretti mwettqa mill-JRC (2006/977/Euratom) ĠU L54, 22.2.2007, p.149. 
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4. ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA 

Il-bażi ġuridika għal dan il-Programm Speċifiku hija pprovduta mill-Artikoli 1, 2, 4 u 7 tat-
Trattat Euratom.  

5. IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI 

Fid-"dikjarazzjoni finanzjarja leġizlattiva" mehmuża ma' din il-proposta għal Deċiżjoni tal-
Kunsill jingħataw l-implikazzjonijiet baġitarji u r-riżorsi umani u amminstrattivi meħtieġa. 
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2011/0043 (NLE) 

Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 

dwar il-Programm Speċifiku, li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet indiretti, li 
jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal- Komunità Ewropea għall-Enerġija 

Atomika għal attivitajiet ta' riċerka nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (2012 – 2013) 

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u 
partikolarment Artikolu 7 tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,  

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew2, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew3, 

Billi: 

(1) L-isforzi konġunti fil-qasam tar-riċerka u t-taħriġ, sew nazzjonali kif ukoll Ewropej, 
huma vitali biex jinġiebu 'l quddiem u jiġu żgurati t-tkabbir ekonomiku u l-benessri 
taċ-ċittadini fl-Ewropa. 

(2) Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill (XXX/XXX/EURATOM) dwar il-Programm Kwadru 
tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Euratom) għar-riċerka nukleari u 
attivitajiet ta' taħriġ (2012-2013)4 minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-Programm 
Kwadru (2012-2013)", il-Programm Kwadru (2012-2013) għandu jiġi implimentat 
permezz ta' programmi speċifiċi li jiddefinixxu regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
tagħhom, jiffissaw it-tul tagħhom u jipprovdu għall-mezzi meqjusa meħtieġa.  

(3) Il-Programm Kwadru (2012-2013) huwa magħmul minn żewġ tipi ta' attivitajiet: 
azzjonijiet indiretti fir-riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni u riċerka dwar il-fissjoni 
nukleari u r-radjuprotezzjoni, u azzjonijiet diretti għall-attivitajiet taċ-Ċentru Konġunt 
tar-Riċerka fil-kamp tal-enerġija nukleari. L-azzjonijiet indiretti għandhom jiġu 
implimentati b'dan il-programm speċifiku. 

(4) Ir-regoli għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka skont il-Programm Kwadru (2012-2013) 
għandhom japplikaw għal dan il-programm speċifiku. 

                                                 
2 Opinjoni mgħoddija nhar xxx 
3 ĠU C xxx 
4 ĠU L xxxx 
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(5) Skont l-Artikolu 101 tat-Trattat, il-Komunità kkonkludiet għadd ta' ftehimiet 
internazzjonali fil-kamp tar-riċerka nukleari u għandhom isiru sforzi sabiex tissaħħaħ 
il-kooperazzjoni internazzjonali fir-riċerka bl-għan li jkun hemm aktar integrazzjoni 
tal-Komunità fil-komunità internazzjonali tar-riċerka. Il-kooperazzjoni internazzjonali 
bilaterali hija bbażata fuq qafas legali sod ta’ Ftehimiet ta’ Kooperazzjoni bejn il-
Komunità u pajjiżi terzi. Il-Programm Kwadru (2012-2013) huwa fundamentali għall-
implimentazzjoni ta’ dawk il-Ftehimiet. Għalhekk, dan il-programm speċifiku għandu 
jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi li kkonkludew ftehimiet skont dan u 
għandu wkoll ikun miftuħ fuq livell ta' proġetti, u abbażi ta' benefiċċju reċiproku, 
għall-parteċipazzjoni ta' entitajiet minn pajjiżi terzi u minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali għal kooperazzjoni xjentifika.  

(6) Il-porogramm kwadru għandu jikkontribwixxi favur il-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli.  

(7) Għandu jiġi żgurat l-immaniġjar finanzjarju tajjeb ta' dan il-programm speċifiku u l-
implimentazzjoni tiegħu bl-aktar mod effikaċi u faċli biex jintuża, filwaqt li tiġi 
żgurata ċ-ċertezza legali u l-aċċessibilità tal-programm għall-parteċipanti kollha, 
f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej5 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-
Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej6.  

(8) Għandhom jittieħdu miżuri xierqa – proporzjonati għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
– biex jiġu mmonitorjati kemm l-effikaċja tal-appoġġ finanzjarju mogħti u l-effikaċja 
tal-użu ta' dawn il-fondi sabiex jiġu pprevenuti l-irregolaritajiet u l-frodi. Għandhom 
jittieħdu wkoll il-passi neċessarji biex jiġu rkuprati l-fondi mitlufa, indebitament 
imħallsa jew użati skorrettament, konformement mar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002, ir-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea [Komunitajiet Ewropej]7, ir-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-
ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi 
finanzjarji tal-Komunità Ewropea [Komunitajiet Ewropej] kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra8 u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF)9. 

(9) Kull qasam tematiku għandu jkollu l-linja baġitarja tiegħu fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. 

                                                 
5 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. 
6 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1. 
7 OJ L 312, 23.12.1995, p. 1. 
8 OJ L 292, 15.11.1996, p. 2. 
9 ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1. 
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(10) Attivitajiet ta' riċerka mwettqa taħt dan il-programm speċifiku għandhom jirrispettaw 
il-prinċipji fundamentali tal-etika u jħarsu l-prinċipji riflessi partikolarment fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

(11) Il-Kummissjoni kkonsultat lill-Kumitat Xjentifiku u Tekniku tal-Euratom, 

ADOTTA DIN ID-DECIZJONI:  

Artikolu 1 

Il-programm speċifiku, li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet indiretti, li jimplimenta l-
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għal attivitajiet ta' riċerka 
nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (2012 – 2013), hawn taħt imsejjaħ "il-programm speċifiku", 
huwa adottat għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2013. 

Artikolu 2 

Il-programm speċifiku għandu jappoġġa l-attivitajiet għal riċerka u taħriġ dwar l-enerġija 
nukleari, li jkopru l-firxa kollha ta' azzjonijiet indiretti ta' riċerka mwettqa fl-oqsma tematiċi li 
ġejjin:  

a) ir-riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni (inkluż l-ITER), 

b) ir-riċerka dwar il-fissjoni nukleari u r-radjuprotezzjoni. 

L-objettivi u l-linji ġenerali tal-attivitajiet imsemmija fl-ewwel paragrafu huma ppreżentati fl-
Anness. 

Artikolu 3 

Skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni [Referenza tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-FP tal-Euratom 
li tiddaħħal ladarba tiġi adottata], l-ammont meqjus neċessarju għat-twettiq tal-programm 
speċifiku huwa ta' EUR 2 327 054 000, li minnhom sa 15 % għandhom ikunu għan-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni. Dan l-ammont għandu jitqassam kif ġej (f'EUR):  

a) riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 2 208 809 000; 

b) fissjoni nukleari u radjuprotezzjoni 118 245 000. 

Artikolu 4 

L-attivitajiet kollha ta' riċerka mwettqa taħt il-programm speċifiku għandhom jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-etika. 
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Artikolu 5 

1. Il-programm speċifiku għandu jiġi implimentat permezz tal-iskemi ta' finanzjament 
stabiliti fl-Anness II għad-Deċiżjoni [Referenza għad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-
FP tal-Euratom li tiddaħħal ladarba tiġi adottata].  

2. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka b'rabta mal-azzjonijiet indiretti stipulati fir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru [Referenza tar-Regolament tal-Kunsill li 
tiddaħħal ladarba jiġi adottat]10 għandhom japplikaw għal dan il-programm 
speċifiku. 

Artikolu 6 

1. Il-Kummissjoni għandha tfassal programm ta' ħidma annwali għall-implimentazzjoni 
tal-programm speċifiku, li juri f'aktar dettall l-objettivi u l-prijoritajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi stabiliti fl-Anness, l-iskemi ta' finanzjament li se jintużaw għat-temi li 
dwarhom qed issir stedina għall-proposti, u l-iskeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni. 

2. Il-programm ta' ħidma għandu jikkunsidra l-attivitajiet rilevanti ta' riċerka mwettqa 
mill-Istati Membri, stati assoċjati u organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali. 
Dan għandu jiġi aġġornat fejn huwa xieraq. 

3. Il-programm ta' ħidma għandu jispeċifika l-kriterji li fuqhom jiġu evalwati l-proposti 
għal azzjonijiet indiretti taħt l-iskemi ta' finanzjament u jintgħażlu l-proġetti. Il-
kriterji għandhom ikunu dawk ta’ eċċellenza, impatt u implimentazzjoni. Jistgħu jiġu 
speċifikati jew ikkomplimentati wkoll fil-programm ta’ ħidma rekwiżiti addizzjonali, 
gradazzjonijiet u livelli limitu. 

4. Il-programm ta' ħidma jista' jidentifika li ġej: 

a) organizzazzjonijiet li jirċievu sottoskrizzjonijiet fil-forma ta' miżata tas-
sħubija; 

b) azzjonijiet ta' appoġġ għall-attivitajiet ta' entitajiet legali speċifiċi.  

Artikolu 7 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programm 
speċifiku. 

2. Sabiex timplimenta l-programm speċifiku, il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat konsultattiv. Il-membri ta' dan il-kumitat jistgħu jvarjaw skont is-
suġġetti differenti fuq l-aġenda tal-kumitat. Għal aspetti relatati mal-fissjoni, il-
kompożizzjoni ta' dan il-kumitat u r-regoli operazzjonali dettaljati u l-proċeduri 
applikabbli għalih għandhom ikunu kif stabilit fid-Deċiżjoni tal-

                                                 
10 ĠU L … 
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Kunsill 84/338/Euratom, KEFA, KEE11. Għall-aspetti relatati mal-fużjoni dawn 
għandhom ikunu kif stabilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1980 li 
tistabilixxi Kumitat Konsultattiv għall-programm ta' fużjoni12. 

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-kumitat fuq bażi regolari dwar il-progress 
kumplessiv tal-implimentazzjoni tal-programm speċifiku, u għandha tipprovdilu 
informazzjoni f'waqtha dwar l-azzjonijiet proposti jew iffinanzjati taħt dan il-
programm speċifiku.  

Artikolu 8 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel arranġamenti għall-monitoraġġ indipendenti, il-valutazzjoni 
u l-eżami indipendenti previsti fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni [Referenza tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar l-FP tal-Euratom li tiddaħħal ladarba tiġi adottata] biex jitwettqu fir-rigward 
tal-attivitajiet imwettqa fl-oqsma koperti mill-programm speċifiku.  

Artikolu 9 

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.  

Magħmul fi Brussel, 

 Għall-Kunsill 
 Il-President 

                                                 
11 ĠU L 177, 4.7.1984, p. 25. 
12 Mhux ippubblikat. 
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ANNESS 

OBJETTIVI XJENTIFIĊI U TEKNOLOĠIĊI, LINJI WESGĦIN TAT-TEMI U L-ATTIVITAJIET 

I. Oqsma tematiċi tar-riċerka 

I.A Riċerka tal-enerġija mill-fużjoni 

Objettiv Ġenerali 

Żvilupp tal-bażi tal-għarfien għal, u għat-twettiq tal-ITER bħala pass ewlieni lejn il-ħolqien ta' 
reatturi ta' prototip għall-impjanti tal-enerġija li jkunu sikuri, sostenibbli, ambjentalment 
responsabbli u ekonomikament vijabbli.  

Attivitajiet 

1. Ir-realizzazzjoni tal-ITER 

Il-Komunità għandha responsabbiltà speċjali fi ħdan l-Organizzazzjoni ITER bħala l-ospitu tal-
proġett u għandha rwol ewlieni, partikolarment fir-rigward tal-governanza tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali ITER, l-immaniġjar u r-reklutaġġ tal-persunal, kif ukoll appoġġ ġenerali tekniku u 
amministrattiv.  

Il-parteċipazzjoni tal-Komunità fl-ITER bħala waħda mill-Partijiet ser tinkludi aktar kontributi 
għall-kostruzzjoni ta’ tagħmir u stallazzjonijiet meħtieġa fis-sit tal-ITER, u appoġġ għall-proġett 
waqt il-kostruzzjoni. 

L-attivitajiet ta' R&Ż li jappoġġaw il-kostruzzjoni tal-ITER ser jitwettqu fl-Assoċjazzjonijiet tal-
Fużjoni u l-industriji Ewropej. Dawn ser jinkludu l-iżvilupp u l-ittestjar tal-komponenti u s-sistemi. 

2. R&Ż bi tħejjija għall-operazzjoni ITER 

Programm ta’ fiżika u teknoloġija ffukat ser jimmira li jikkonsolida l-għażliet tal-proġett ITER u 
jipprepara għall-bidu mgħaġġel tal-operazzjoni ITER. Se jitwettaq permezz ta' attivitajiet 
sperimentali, teoretiċi u ta' mmodellar koordinati bl-użu tal-faċilitajiet JET u apparati oħra ta' 
konfinament manjetiku. Ser jiżgura li l-Ewropa tħalli l-impatt neċessarju fuq il-proġett ITER, u 
jħejji għal rwol Ewropew qawwi fl-esplojtazzjoni tiegħu. Dan jinkludi: 

– il-valutazzjoni tat-teknoloġiji speċifiċi ewlenin għall-operazzjoni ITER permezz tal-
esplojtazzjoni tat-Titjibiet JET (JET Enhancements) (l-ewwel ħajt, sistemi ta' tisħin, dijanjostiċi 
simili għal tal-ITER); 

– l-esplorazzjoni tax-xenarji operatorji tal-ITER permezz ta' esperimenti mmirati fuq il-JET u 
faċilitajiet oħra, u attivitajiet ta' mudellar koordinati. 

3. Attivitajiet teknoloġiċi limitati bi tħejjija għad-DEMO 

Teknoloġiji u materjali ewlenin meħtieġa għal-liċenzjar, il-kostruzzjoni u l-operazzjoni tal-impjant 
tal-enerġija DEMO ser jiġu żviluppati aktar fl-Assoċjazzjonijiet tal-Fużjoni u fl-industrija sabiex 
jiġu ttestjati fl-ITER u biex l-industrija Ewropea tiġi ppożizzjonata biex tkun kapaċi tibni d-DEMO 
u tiżviluppa impjanti tal-enerġija mill-fużjoni fil-futur. Ser jiġu implimentati l-attivitajiet li ġejjin: 

– aktar xogħol mit-tim tal-proġett dedikat fuq l-Attivitajiet ta' Validazzjoni ta’ Inġinerija u ta' 
Disinn ta’ Inġinerija (Engineering Validation and Engineering Design Activities – EVEDA) biex 
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isiru t-tħejjijiet għall-kostruzzjoni tal-Faċilità Internazzjonali għall-Irradjazzjoni ta' Materjali tal-
Fużjoni (International Fusion Materials Irradiation Facility – IFMIF), li ser tintuża għall-ittestjar 
ta' materjali għal impjant tal-enerġija mill-fużjoni; 

– l-iżvilupp, l-ittestjar tal-irradjazzjoni u l-immudellar ta' materjali b'attivazzjoni baxxa u 
radjureżistenti; l-iżvilupp tat-teknoloġiji ewlenin meħtieġa għat-tħaddim ta' impjanti tal-enerġija 
mill-fużjoni, inklużi kutri; attivitajiet ta' disinn kunċettwali tad-DEMO, inklużi aspetti ta' 
sikurezza u ambjentali. 

4. Attivitajiet ta' R&Ż għat-terminu twil 

Waqt li jibni fuq l-attivitajiet speċifikament relatati mal-ITER u d-DEMO, il-programm speċifiku 
ser jiżviluppa kompetenzi u jkabbar il-bażi ta' għarfien fil-kampijiet strateġikament rilevanti għall-
impjanti tal-enerġija mill-fużjoni futuri. Dawn l-attivitajiet ta' riċerka ser itejbu l-fattibilità teknika u 
vijabilità ekonomika tal-enerġija mill-fużjoni. Azzjonijiet speċifiċi taħt il-Programm Kwadru (2012-
2013) ser jinkludu attivitajiet limitati kif ġej: 

– studju ta’ kunċetti mtejba għall-iskemi tal-konfinament manjetiku, inkluż stellaraturi. Ix-xogħol 
ser jikkonċentra fuq il-preparazzjoni tal-operazzjoni tal-istellaratur W7-X, l-utilizzazzjoni tal-
apparati eżistenti għall-espansjoni tal-bażijiet tad-dejta sperimentali, u l-valutazzjoni tal-prospetti 
futuri għal dawn il-konfigurazzjonijiet, 

– esperiment, teorija, u aktar immudellar bl-għan aħħari ta' fehim komprensiv tal-plażmi tal-
fuzjoni għar-reatturi, 

– studji dwar l-aspetti soċjoloġiċi u dwar l-ekonomija tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-fużjoni, u 
azzjonijiet immirati għall-promozzjoni ta' kuxjenza pubblika u l-fehim tal-fużjoni. 

5. Ir-riżorsi umani, l-edukazzjoni u t-taħriġ – nibnu l-"Ġenerazzjoni ITER" 

L-iżgurar ta' riżorsi umani xierqa u livell għoli ta' kooperazzjoni fil-qasam tematiku tal-fużjoni, 
għall-ħtiġijiet tal-ITER kemm għat-terminu immedjat kif ukoll għat-terminu medju, u għal aktar 
żvilupp tal-fużjoni, ser jiġu indirizzati permezz ta':  

– l-appoġġ għall-mobilità ta' riċerkaturi bejn l-organizzazzjonijiet parteċipi fil-programm 
speċifiku, sabiex jiġu promossi l-kollaborazzjoni u l-integrazzjoni aħjar tal-attivitajiet tar-riċerka, 
u biex iseddqu l-kooperazzjoni internazzjonali,  

– it-taħriġ f'livell għoli għal inġiniera u riċerkaturi f'livell postgradwati u postdottorali, inkluż l-użu 
ta' faċilitajiet bħal pjattaformi ta' taħriġ u ta' seminars u workshops speċjalizzati, u t-trawwim tal-
kooperazzjoni fost il-parteċipanti fl-edukazzjoni ogħla. 

6. L-infrastrutturi 

Ir-realizzazzjoni tal-ITER fl-Ewropa, fil-qafas internazzjonali pprovdut mill-Organizzazzjoni ITER, 
ser iżżid b'dimensjoni Ewropea qawwija mal-infrastrutturi l-ġodda tar-riċerka. 

7. It-trasferiment tat-teknoloġija, l-involviment tal-industrija u l-innovazzjoni 

L-ITER ser jeħtieġ strutturi organizzazzjonali aktar flessibbli biex jippermettu li l-proċess ta' 
innovazzjoni u l-progress teknoloġiku jiġu ttrasferiti malajr għall-industrija, b'hekk jippermettu lill-
industrija Ewropea ssir aktar kompetittiva. Dan ser jiġi indirizzat: 

– bil-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-iskambju ta' għarfien prattiku ma' universitajiet, istituti ta' 
riċerka u industrija relatati,  
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– bl-inkuraġġiment għall-ġenerazzjoni ta' brevetti, 

– bil-promozzjoni tal-Forum tal-Innovazzjoni tal-Industrija tal-Fużjoni, li ser jiżviluppa pjan 
direzzjonali għat-teknoloġija tal-fużjoni u inizjattivi tal-iżvilupp tar-riżorsi umani, b'enfasi fuq l-
innovazzjoni u l-potenzjal għall-forniment ta’ prodotti u servizzi ġodda. 

I.B Il-fissjoni nukleari u r-radjuprotezzjoni 

L-objettiv ġenerali hu t-titjib b'mod partikolari tas-sikurezza, il-prestazzjoni, l-effiċjenza tar-riżorsi 
u l-kosteffikaċja tal-fissjoni nukleari u tal-użijiet tar-radjazzjoni fl-industrija u fil-mediċina. Ser 
jittieħdu azzjonijiet indiretti fil-fissjoni nukleari u r-radjuprotezzjoni fil-ħames oqsma prinċipali ta' 
attività speċifikati hawn taħt. Hemm konnessjonijiet importanti mar-riċerka fis-Seba' Programm 
Kwadru tal-Unjoni adottat permezz tad-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill13, partikolarment fl-oqsma tal-enerġija, l-istandards Ewropej, l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa, ix-xjenza tal-materjali, il-governanza, l-infrastrutturi komuni, is-
sigurtà, il-kultura tas-sikurezza. Il-kollaborazzjoni internazzjonli ser tkun karatteristika ewlenija tal-
attivitajiet f'ħafna mill-oqsma ta’ attività, partikolarment sistemi nukleari avvanzati li qed jiġu 
investigati fil-Forum Internazzjonali tal-Ġenerazzjoni IV. 

1. Id-disponiment ġeoloġiku 

Objettivi 

Permezz ta' riċerka orjentata lejn l-implimentazzjoni, biex tiġi stabilita bażi teknika u xjentifika 
tajba biex jintwerew it-teknoloġiji u d-disponiment sikur tal-fjuwil eżawrit u l-iskart radjoattiv ta’ 
ħajja twila f’formazzjonijiet ġeoloġiċi, u jiġi enfasizzat l-iżvilupp ta’ fehma Ewropea komuni fuq il-
kwistjonijiet prinċipali li għandhom x’jaqsmu mal-immaniġjar u d-disponiment tal-iskart. 

Attivitajiet 

Id-disponiment ġeoloġiku: L-istudji ta’ inġinerija u d-dimostrazzjoni ta’ disinji ta’ repożitorji, 
karatterizzazzjoni fuq il-post tal-blat repożitorju ospitanti (f'laboratorji tar-riċerka sotterranji kemm 
ġeneriċi kif ukoll speċifiċi għas-sit), fehim tal-ambjent repożitorju, studji dwar proċessi rilevanti fl-
inħawi viċini (għamla tal-iskart u ostakoli artifiċjali) u fl-inħawi mbiegħda (sodda tal-blat u 
passaġġi għall-bijosfera), żvilupp ta' metodoloġiji robusti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni u s-
sikurezza u investigazzjoni tal-governanza u kwistjonijiet soċjetali relatati mal-aċċettazzjoni mill-
pubbliku. 

2. Is-sistemi tar-reatturi 

Objettivi 

Biex tinsaħaq l-operazzjoni sikura, effiċjenti u aktar sostenibbli tas-sistemi tar-reatturi kollha 
rilevanti (inkluż il-faċilitajiet taċ-ċikli tal-fjuwil) li jkunu qed jintużaw jew qed jiġu żviluppati fl-
Ewropa, u biex jiġu investigati modi għat-tnaqqis tal-ammont u/jew il-periklu tal-iskart.  

Attivitajiet  

Sikurezza ta' installazzjonijiet nukleari: Is-sikurezza operazzjonali tal-installazzjonijiet nukleari 
attwali u futuri, speċjalment il-valutazzjoni u l-immaniġjar tal-ħajja operatorja tal-impjanti, il-
kultura tas-sikurezza (minimizzar tar-riskju ta' żball uman jew organizzazzjonali), metodoloġiji 
avvanzati ta' valutazzjoni tas-sikurezza, għodod numeriċi ta' simulazzjoni, l-istrumentazzjoni u l-

                                                 
13 ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.  
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kontroll, il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' aċċidenti gravi, ma' attivitajiet assoċjati biex jottimizzaw 
l-immaniġjar tal-għarfien u jżommu l-livell tal-kompetenzi.  

Sistemi nukleari avvanzati: L-effiċjenza mtejba tas-sistemi u l-fjuwils attwali u l-istudji tas-sistemi 
tar-reatturi avvanzati sabiex tiġi vvalutata r-reżistenza u l-impatti tal-proliferazzjoni potenzjali fuq 
is-sostenibilità fit-terminu t-twil, inkluż attivitajiet trasversali bażiċi u kruċjali ta’ riċerka (bħax-
xjenza tal-materjali)14 u l-istudju taċ-ċellola tal-fjuwil, fjuwils innovattivi u aspetti tal-immaniġjar 
tal-iskart, inkluż il-kompartimentalizzazzjoni u t-trażmutazzjoni tal-użu aktar effiċjenti tal-materjal 
fissili f'reatturi eżistenti. 

3. Ir-radjuprotezzjoni 

Objettivi 

Permezz tar-riċerka, jinżammu u jittejbu l-istandards tar-radjuprotezzjoni, fl-Unjoni u tissolva l-
kontroversja dwar ir-riskju tal-esponiment għar-radjazzjoni jonizzanti f'dożi baxxi u prolungati.  

Attivitajiet 

– Riskji għal esponimenti baxxi u prolungati: Kwantifikazzjoni aħjar tar-riskji għas-saħħa għal 
esponimenti baxxi u prolungati, inkluża l-varjabbiltà individwali, permezz ta' studji 
epidemjoloġiċi u fehim aħjar tal-mekkaniżmi minn riċerka fil-bijoloġija ċellulari u molekulari.  

– Użijiet mediċi tar-radjazzjoni: Titjib fis-sikurezza u l-effikaċja tal-użijiet mediċi tar-radjazzjoni 
permezz ta' żviluppi teknoloġiċi ġodda u l-ksib ta' bilanċ xieraq bejn il-benefiċċji u r-riskji ta' 
dawn l-użijiet. 

– Immaniġjar tal-emerġenzi u riabilitazzjoni: It-titjib fil-koerenza u l-integrazzjoni tal-immaniġjar 
tal-emerġenzi fl-Ewropa permezz tal-iżvilupp ta' għodod u strateġiji komuni u d-dimostrazzjoni 
tal-effikaċja tagħhom f'ambjenti operazzjonali. 

– Suġġetti oħra: L-attivitajiet nazzjonali ta’ riċerka f'oqsma oħra ser ikunu integrati aktar 
effikaċement kif jitqies neċessarju sabiex jiġi ssodisfat l-objettiv kumplessiv.  

4. L-infrastrutturi 

Objettivi 

Sabiex jiġi pprovdut appoġġ għall-infrastrutturi kruċjali fejn ikun hemm valur miżjud Ewropew ċar 
speċjalment sabiex tiġi stabilita massa kritika u jiġi żgurat aċċess xieraq.  

Attivitajiet 

Appoġġ għad-disinn, immodernizzar, kostruzzjoni u/jew tħaddim ta' infrastrutturi ta' riċerka kruċjali 
meħtieġa fi kwalunkwe mill-oqsma tematiċi t'hawn fuq, inkluż l-iffaċilitar tal-aċċess għall-
infrastrutturi eżistenti u futuri għall-ħaddiema fir-riċerka u timijiet tar-riċerka individwalment. 

5. Ir-riżorsi umani u t-taħriġ15 

                                                 
14 Qed jitqies li l-ĊER huwa responsabbli mill-appoġġ tar-riċerka fruntiera fl-oqsma kollha tax-xjenza u t-

teknoloġija. 
15 Ir-responsabilità għall-mobilità tar-riċerkaturi bejn l-oqsma kollha tax-xjenza u t-teknoloġija hija tal-Programm 

"Nies" taħt il-Programm Kwadru tal-UE. 
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Objettivi 

Jiġu appoġġati l-ħolqien u t-tixrid tal-kompetenzi xjentifiki u l-għarfien prattiku fis-settur kollu, 
b'hekk tiġi ggarantita d-disponibilità l-iktar kmieni possibbli tar-riċerkaturi, inġiniera u tekniċi 
kwalifikati biżżejjed, u tittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-Unjoni 
sabiex jiġi żgurat li l-kwalifiki huma ekwivalenti fl-Istati Membri kollha.  

Attivitajiet 

Ir-riżorsi umani u t-taħriġ Koordinazzjoni tal-programmi nazzjonali u l-provvista tal-ħtiġijiet 
ġenerali ta' taħriġ fix-xjenza u t-teknoloġija nukleari permezz ta' firxa ta' strumenti, inklużi dawk 
kompetittivi, bħala parti mill-appoġġ ġenerali għar-riżorsi umani fl-oqsma tematiċi kollha. Dan 
jinkludi appoġġ għall-korsijiet ta' taħriġ u netwerks ta' taħriġ, u miżuri biex is-settur isir aktar 
attraenti għal xjenzjati u inġiniera żgħażagħ.  

II. Aspetti etiċi 

Waqt l-implimentazzjoni ta' dan il-programm u fl-attivitajiet ta' riċerka li joħorġu minnu, għandhom 
jiġu rispettati prinċipji fundamentali tal-etika. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, il-prinċipji riflessi fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawn li ġejjin: il-protezzjoni tad-
dinjità tal-bniedem u l-ħajja tal-bniedem, il-protezzjoni tad-dejta personali u l-privatezza, kif ukoll 
l-annimali u l-ambjent skont il-liġi tal-Komunità u l-aħħar verżjonijiet tal-konvenzjonijiet, il-linji 
gwida u l-kodiċi ta’ kondotta internazzjonali rilevanti, eż. [id-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki?], il-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina ffirmata 
f’Oviedo fl-4 ta’ April 1997 u l-Protokolli Addizzjonali tagħha, il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal, id-Dikjarazzjoni Universali dwar il-ġenoma tal-bniedem u d-drittijiet tal-bniedem 
adottata mill-UNESCO, il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiniċi, it-Trattat 
Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, u r-riżoluzzjonijiet 
rilevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.  

Ser jitqiesu wkoll l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew ta' Konsulenti dwar l-Implikazzjonijiet Etiċi 
tal-Bijoteknoloġija (1991 sal-1997) u l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji Ġodda (mill-1998 'il quddiem).  

B'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u d-diversità ta' approċċi eżistenti fl-Ewropa, il-
parteċipanti fi proġetti ta' riċerka għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni, ir-regolamenti u r-
regolamenti etiċi kurrenti fil-pajjiżi fejn titwettaq ir-riċerka. Fi kwalunkwe każ, japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali u l-ebda riċerka pprojbita fi kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż ieħor 
partikolari ma tiġi appoġġata mill-finanzjament Komunitarju sabiex titwettaq f'dak l-Istat Membru 
jew pajjiż. 

Fejn xieraq, dawk li jwettqu proġetti ta' riċerka għandhom ifittxu l-approvazzjoni tal-kumitati etiċi 
nazzjonali jew lokali rilevanti qabel ma jinbdew l-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp teknoloġiku. 
Reviżjoni etika ser tiġi wkoll implimentata sistematikament mill-Kummissjoni għal proposti li 
jittrattaw kwistjonijiet etikament sensittivi jew fejn aspetti etiċi ma jkunux ġew indirizzati b'mod 
adegwat. F'każijiet speċifiċi reviżjoni etika tista' sseħħ matul l-implimentazzjoni ta' proġett.  

Il-Protokoll dwar il-protezzjoni u l-benesseri tal-annimali anness għat-Trattat jeħtieġ li l-Komunità 
tagħti kull rigward lill-ħtiġiet tal-benesseri tal-annimali meta tifformula u timplimenta linji politiċi 
Komunitarji inkluża r-riċerka. Id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE16 dwar il-protezzjoni tal-
annimali użati għall-għanijiet sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi teħtieġ li l-esperimenti kollha 

                                                 
16 ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1. 
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jkunu disinjati b'tali mod li jevitaw dieqa u uġigħ u tbatija bla bżonn għall-annimali sperimentali; li 
jintuża għadd minimu ta' annimali; u li jiġu involuti annimali bl-aktar grad baxx ta' sensittività 
newropsikoloġika; li jiġu kkawżati l-inqas uġigħ, tbatija, dieqa jew ħsara dejjiema. L-alterazzjoni 
tal-wirt ġenetiku tal-annimali u l-klonazzjoni tal-annimali jistgħu jiġu kkunsidrati biss jekk l-
għanijiet jistgħu jiġi ġġustifikati etikament u l-kondizzjonijiet huma tali li l-benesseri tal-annimali 
jiġi ggarantit u jiġu rispettati l-prinċipji ta' bijodiversità. Matul l-implimentazzjoni ta’ dan il-
programm speċifiku, avvanzi xjentifiċi u dispożizzjonijiet nazzjonali u internazzjoniali se jiġu 
regolarment immonitorjati mill-Kummissjoni sabiex jitqies kwalunkwe żvilupp. 
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DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA GĦAL PROPOSTI 

1. QAFAS TAL-PROPOSTA/INIZJATTIVA  

 1.1. Titolu tal-proposta/inizjattiva  

 1.2. Il-qasam/l-oqsma tal-politika konċernat/i fl-istruttura tal-ABM/ABB. 

 1.3. Natura tal-proposta/inizjattiva  

 1.4. Objettiv(i)  

 1.5. Raġunijiet għall-proposta/inizjattiva  

 1.6. Perjodu ta' żmien u impatt finanzjarju  

 1.7. Il-metodu/metodi ta' mmaniġjar previst(i)  

2. MIŻURI TA’ MMANIĠJAR  

 2.1. Regoli ta’ monitoraġġ u rapportar  

 2.2. Sistema ta’ mmaniġjar u ta’ kontroll  

 2.3. Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet  

3. IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/INIZJATTIVA  

 3.1. Intestatura/i tal-qafas finanzjarju multiannwali u tal-intestatura/i baġitarja/i tan-nefqa 
affettwata/i  

 3.2. Impatt stmat fuq in-nefqa  

 3.2.1. Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa  

 3.2.2. Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operazzjonali  

 3.2.3. L-impatt stmat fuq approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva 

 3.2.4. Kompatibilità mal-qafas finanzjarju multianwwali attwali 

 3.2.5. Il-parteċipazzjoni ta’ partijiet terzi fil-finanzjament  

 3.3. Impatt stmat fuq id-dħul
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RENDIKONT FINANZJARJU LEĠIŻLATTIV GĦAL PROPOSTI 

1. QAFAS TAL-PROPOSTA/INIZJATTIVA  

1.1. Titolu tal-proposta/inizjattiva  

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku, li għandu jitwettaq permezz 
ta' azzjonijiet indiretti, li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-
Enerġija Atomika għal attivitajiet ta' riċerka nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (2012 – 2013) 

1.2. Qasam/oqsma ta’ politika konċernat(i) fl-istruttura tal-ABM/ABB17  

Riċerka (azzjonijiet indiretti) u Riċerka Diretta (li titwettaq miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka) 
08 20 Fużjoni Euratom  
08 21 Euratom - Fissjoni Nukleari u r-Radjuprotezzjoni 
08 22 04 Approprjazzjonijiet li jirriżultaw minn kontribuzzjonijiet minn partijiet terżi għar-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku  
08 01 Nefqa amministrattiva oqsma ta’ politika tar-riċerka 
08 01 04 40 Impriża konġunta Ewropea (F4E) Nefqa fuq l-immaniġjar amministrattiv 
08 01 05 01 Nefqa marbuta mal-Persunal tar-Riċerka 
08 01 05 02 Persunal estern għar-Riċerka 
08 01 05 03 Nefqa tal-immaniġjar oħra għar-Riċerka 

1.3. Natura tal-proposta/inizjattiva  

 Il-proposta/l-inizjattiva hija marbuta ma’ azzjoni ġdida  

 Il-proposta/l-inizjattiva hija relatata ma’ azzjoni ġdida b'segwitu għal proġett pilota/azzjoni 
preparatorja18  

X Il-proposta/l-inizjattiva għandha x’taqsam mal-estensjoni ta’ azzjoni eżistenti  

 Il-proposta/l-inizjattiva hija relatata ma’ azzjoni ridiretta lejn azzjoni ġdida  

1.4. Objettivi 

1.4.1. L-objettiv(i) strateġiku/ċi multiannwali tal-Kummissjoni fil-mira tal-proposta/inizjattiva  

Il-Programm Speċifiku huwa wieħed mill-elementi tal-politika Ewropea dwar ir-riċerka fl-
enerġija u l-Istrateġija Ewropa 2020, speċjalment l-Unjoni tal-Innovazzjoni. Il-Programm 
Speċifiku jtejjeb il-kompetizzjoni għall-eċċellenza xjentifika u jappoġġa l-innovazzjoni fil-
kamp tal-enerġija nukleari biex jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati mill-enerġija u l-bidla 
klimatika. Il-proposta preżenti tindirizza fid-dettall il-perjodu 2012-13, imma l-attivitajiet 
jibqgħu totalment konsistenti mal-plieri kruċjali tal-iżvilupp teknoloġiku fil-kamp nukleari fid-
deċennju li ġej kif imfisser fil-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika (SET-Plan) 
Ewropew. 

                                                 
17 ABM: Maniġjar Abbażi tal-Attivitajiet – ABB (Activity Based Management): Baġitjar Abbażi tal-Attivitajiet. 
18 Kif inhu msemmi fl-Artikolu 49(6)(a) jew (b) tar-Regolament Finanzjarju. 



MT 19   MT 

1.4.2. Għan/għanijiet speċifiku/speċifiċi u attività/attivitajiet tal-ABM/ABB konċernati  

Objettiv speċifiku Nru 1 L-iżvilupp tal-bażi tal-għarfien u r-realizzazzjoni tal–ITER bħala pass 
kbir lejn il-ħolqien ta' reatturi ta' prototip għall-impjanti tal-enerġija li jkunu sikuri, 
sostenibbli, ambjentalment responsabbli u ekonomikament vijabbli.  

Objettiv speċifiku Nru 2 L-istabiliment ta’ bażi xjentifika u teknika soda biex titħaffef ir-rata 
tal-iżviluppi prattiċi għall-immaniġjar sikur tal-radjoattiv ta' ħajja twila, jittejbu partikolarment 
is-sikurezza, l-effiċjeza tar-riżorsi u l-kosteffikaċja tal-enerġija nukleari u tiġi żgurata sistema 
b'saħħitha u soċjalment aċċettabbli għall-protezzjoni tal-bniedem u l-ambjent kontra l-effetti 
tar-radjazzjoni jonizzanti. 

1.4.3. Riżultat(i) mistennija u l-impatt 

Il-Programm Speċifiku propost ser ikollu l-impatti segwenti: 

Il-fissjoni nukleari tal-Euratom u r-radjuprotezzjoni: Jistgħu jkunu mistennija impatti 
f'diversi oqsma, inkluż iż-żieda fl-esplojtazzjoni sikura u aktar sostenibbli tal-enerġija 
nukleari, aktar progress sinifikanti lejn l-implimentazzjoni sikura tad-disponiment ġeoloġiku 
ta’ livell għoli u ta’ skart nukleari ta’ ħajja twila, u l-iżgurar ta’ regolamentazzjoni robusta tal-
prattiki industrijali u mediċi li jinvolvu l-użu tar-radjazzjoni jonizzanti. 

Il-fużjoni tal-Euratom: Il-kostruzzjoni u l-operazzjoni tal-ITER huma proġett fit-tul u ser 
iwasslu għal riżultati fid-deċenji li ġejjin. Il-kostruzzjoni u l-esplojtazzjoni b'suċċess tal-ITER 
akkumpanjati minn programm xieraq ta’ R&Ż ser iwasslu għall-possibilità tal-kostruzzjoni ta’ 
reattur tal-fużjoni ta’ dimostrazzjoni.  

1.4.4. Indikaturi tar-riżultati u l-impatt  

Il-fużjoni tal-Euratom:  
Il-kostruzzjoni tal-ITER: għadd ta’ plieri ntlaħqu mill-Impriża Konġunta tal-Enerġija għall-
Fużjoni (F4E). 

Il-faċilità JET: għadd ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi dwar JET  

Attivitajiet EFDA koordinati: lħiq tal-eżiti mistennija skont il-Ftehimiet ta’ Inkarigi EFDA, 
għadd ta' riċerkaturi u inġiniera tal-fużjoni mħarrġa għall-ħtiġijiet tal-ITER u l-programm tar-
R&Ż tal-Fużjoni.  

Il-Ftehim tal-Mobilità: Il-livell tal-mobilità tar-riċerka fir-R&Ż tal-fużjoni  

Il-Fissjoni Nukleari tal-Euratom u r-Radjuprotezzjoni:  
Persentaġġ ta’ proposti ta’ proġetti li: (i) indirizzaw b'suċċess il-kriterji ta’ eċċellenza 
xjentifika u/jew teknoloġika, (ii) laħqu l-objettivi u l-miri tekniċi tagħhom u saħansitra qabżu 
l-aspettazzjonijiet, (iii) indirizzaw il-kriterju ta’ disseminazzjoni u l-użu tar-riżultati tal-
proġetti, (iv) urew b'evidenza li ser jipproduċu impatti sinifikanti xjentifiċi, tekniċi, 
kummerċjali, soċjali jew ambjentali.  
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1.5. Raġunijiet għall-proposta/inizjattiva  

1.5.1. Rekwiżit(i) li għandhom jiġu ssodisfati fuq terminu qasir jew twil  

Il-Programm Speċifiku propost ser jindirizza sfidi xjentifiċi u teknoloġiċi sabiex jintlaħqu l-
miri tat-terminu qasir u twil tal-Pjan-SET. Għal aktar dettalji, nistiednek tirreferi għall-
evalwazzjoni ex ante. 

1.5.2. Valur miżjud tal-involviment tal-UE 

Il-valur miżjud tal-involviment tal-Euratom fir-riċerka nukleari huwa marbut mal-effetti 
transfruntieri u ekonomiji ta’ skala. Xi attivitajiet ta' riċerka nukleari huma ta' tali skala li ftit 
Stati Membri jistgħu jipprovdu r-riżorsi u l-għarfien espert neċessarji. Il-proġetti tal-Euratom 
fil-fissjoni, fużjoni u radjuprotezzjoni jipprovdu l-"massa kritika", ibaxxu r-riskju kummerċjali 
u jingranaw l-investiment privat. L-azzjonijiet tal-Euratom jgħinu t-trasferiment tal-ħiliet u l-
għarfien lil hinn mill-fruntierei, billi jtejbu l-kapaċitajiet tar-R&Ż, il-kwalità u l-
kompetizzjoni, u jtejbu l-kapaċità tal-bniedem permezz tat-taħriġ, il-mobilità u l-iżvilupp tal-
karriera. Għal aktar dettalji, nistiednek tirreferi għall-evalwazzjoni ex ante.  

1.5.3. Tagħlimiet minn esperjenzi simili fl-imgħoddi 

Is-7 Programm Kwadru tal-Euratom (2007-2011) kien soġġett għall-evalwazzjoni interim 
imwettqa minn bord ta’ esperti indipendenti. Għal aktar dettalji, nistiednek tirreferi għall-
evalwazzjoni ex ante. 

1.5.4. Koerenza u sinerġija possibbli ma’ strumenti rilevanti oħrajn 

Il-Programm Speċifiku propost huwa koerenti mal-objettivi tal-Pjan-SET u l-istrateġija 
Ewropa 2020. Għal aktar dettalji, nistiednek tirreferi għall-evalwazzjoni ex ante u l-
memorandum ta’ spjegazzjoni. 

1.6. Durata u l-impatt finanzjarju  

X Proposta/inizjattiva ta’ durata limitata  

– X Proposta/inizjattiva fis-seħħ mill-[01/01]2012 sal-[31/12]2013 

– X Impatt finanzjarju mill-2012 sal-2022 (tmiem stmat tal-proġetti) 
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1.7. Il-mod(i) ta’ mmaniġjar previst(i)19  

X Immaniġjar ċentralizzat dirett mill-Kummissjoni  

X Immaniġjar ċentralizzat dirett bid-delega tal-kompiti tal-implimentazzjoni lil: 

–  aġenziji eżekuttivi  

– X korpi mwaqqfa mill-Komunitajiet20  

–  korpi nazzjonali tas-settur pubbliku/korpi b’missjoni tas-servizz pubbliku  

–  persuni inkarigati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi skont it-Titolu V tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u identifikati fl-att bażiku rilevanti skont it-tifsira tal-
Artikolu 49 tar-Regolament Finanzjarju  

2. MIŻURI TA’ MMANIĠJAR  

2.1. Regoli ta’ monitoraġġ u rapportar  

Il-Kummissjoni kontinwament u sistematikament ser timmonitorja l-implimentazzjoni tal-
Programm Kwadru tal-Euratom u l-programmi speċifiċi tiegħu u regolarment tirrapporta u 
xxerred ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ. Wara l-għeluq tal-Programm Kwadru u l-programmi 
speċifiċi tiegħu, il-Kummissjoni ser tvara, mhux aktar tard minn sentejn wara l-għeluq tiegħu 
(fl-2015), evalwazzjoni esterna minn esperti indipendenti dwar il-ħsieb warajh, l-
implimentazzjoni u l-kisbiet tiegħu.  

2.2. Sistema ta’ mmaniġjar u ta’ kontroll  

2.2.1. Riskju/i identifikat/i  

B'konformità mar-rekwiżiti tal-Kummissjoni, eżerċizzju tal-valutazzjoni tar-riskji titwettaq 
kull sena biex jiġu identifikati r-riskji u indikati l-azzjonijiet korrettivi proposti. Ir-riskji 
identifikati, il-miżuri korrettivi u l-iskeda taż-żmien indikattiva qed jiġu inklużi fil-Pjan ta’ 
Mmaniġjar tal-Kummissjoni. 

2.2.2. Metodu/i ta’ kontroll previst/i  

Diversi metodi ta’ kontroll huma applikati, l-istess kif ġara tul is-7 Programm Kwadru (2007-
2011) kollu tal-Euratom, inkluż il-miżuri ta’ kontroll ex ante u l-verifiki biannwali ex post 
magħżula aleotorjament fil-qafas tal-iskemi ta’ kontroll intern. Barra minn hekk, ir-rekwiżit 
għaċ-ċertifikati tal-awditjar u t-twettiq ta’ awditi esterni indipendenti regolari jgħinu jiżguraw 
immaniġjar finanzjarju tajjeb, inkluż ir-regolarità u l-legalità tat-tranżazzjonijiet imwettqa.  

                                                 
19 Id-dettalji dwar il-modi tal-immaniġjar u r-referenzi għar-Regolament Finanzjarju jistgħu jinstabu fuq is-sit 

elettroniku BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
20 Kif imsemmi fl-Artikolu 185 tar-Regolament Finanzjarju. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2.3. Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet  

Ser jittieħdu miżuri xierqa sabiex jiġu pprevenuti irregolaritajiet u frodi u għandhom jittieħdu 
l-passi meħtieġa sabiex jiġu rkuprati l-fondi mitlufa, indebitament imħallsa jew użati 
skorrettement, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 1605/2002 tal-
25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 2342/2002 tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 2988/95 tat-
18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea, (KE, 
EURATOM) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-
post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Kontra l-Frodi (OLAF). 
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3. IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/INIZJATTIVA  

3.1. Intestatura/i tal-qafas finanzjarju multiannwali u tal-intestatura/i baġitarja/i tan-nefqa 
affettwata/i  

• Linji baġitarji tan-nefqa eżistenti  
Skont l-ordni tal-intestaturi u tal-linji tal-baġit tal-qafas finanzjarju multiannwali. 

Linja tal-baġit Tip ta’  
nefqa Kontribuzzjoni  

Intestatura 
tal-qafas 

finanzjarju 
multiannwali 

Numru  
[Deskrizzjoni……………………
………….] 

AD/AMD
(21) 

mill-
pajjiżi tal-
EFTA22 

minn 
pajjiżi 

kandidati23 

minn 
pajjiżi 
terzi 

skont it-tifsira tal-
Artikolu 18(1)(aa) 

tar-Regolament 
Finanzjarju  

08 20 Euratom - Enerġija mill-
Fużjoni  
08 21 Euratom - Fissjoni Nukleari 
u r-Radjuprotezzjoni 
08 22 04 Approprjazzjonijiet li 
jirriżultaw minn kontribuzzjonijiet 
minn partijiet terżi għar-riċerka u 
l-iżvilupp teknoloġiku  
 
 

AD LE IVA/LE
* IVA IVA 

1 a 
08 01 Nefqa amministrattiva tar-
riċerka 
08 01 04 40 Impriża konġunta 
Ewropea (F4E) Nefqa fuq l-
immaniġjar amministrattiv  
08 01 05 01 Nefqa marbuta mal-
Persunal tar-Riċerka 
08 01 05 02 Persunal estern għar-
Riċerka 
08 01 05 03 Nefqa oħra relatata 
mal-immaniġjar għar-Riċerka 
 
 

AMD LE IVA/LE
* IVA LE 

* għaddejin diskussjonijiet mat-Turkija b'rabta mar-Riċerka Nukleari. 

• Linji baġitarji ġodda mitluba:  

Mhux applikabbli 

                                                 
21 AD=Approprjazzjonijiet Differenzjati/AMD=Approprjazzjonijiet Mhux Differenzjati 
22 EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles  
23 Il-pajjiżi kandidati u, fejn applikabbli, pajjiżi potenzjalment kandidati mill-Balkani tal-Punent. 
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3.2. Impatt stmat fuq in-nefqa  

3.2.1. Sinteżi tal-impatt stmat fuq in-nefqa Miljuni ta’ EUR (sa 3 punti deċimali) 

Intestatura tal-qafas finanzjarju 
multiannwali:  1 a Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi 

Riċerka Indiretta    Sena Sena Sena TOTAL 

 Approprazzjonijiet operazzjonali  2012 2013 ≥ 2014  

Impenji (1) 1,183.379 992.804 0 2,176.183 
Numru tal-linja baġitarja 08 2x total 

Pagamenti (2) 436.422 898.164 841.597 2,176.183 
Impenji (1) 1,129.274 936.965 0 2,066.239 
Pagamenti (2) 401.822 863.164 801.253 2,066.239 
Impenji (1) 54.105 55.839 0 109.944 

Numru tal-linja baġitarja 08 20 

Numru tal-linja baġitarja 08 21 
Pagamenti (2) 34.600 35.000 40.344 109.944 

Approprazzjonijiet ta' natura amministrattiva ffinanzjata 
 mit-taqsima għall-programmi speċifiċi24  

08 01 xx xx total  

 

08 01 04 40 Impriża konġunta Ewropea (F4E) 

08 01 05 01 Nefqa marbuta mal-Persunal tar-Riċerka 

08 01 05 02 Persunal estern għar-Riċerka 

08 01 05 03 Nefqa oħra relatata mal-immaniġjar għar-Riċerka 

 

 

 

74.054 

 

39.000 

23.456 

1.637 

9.961 

 

 

76.817 

 

39.780 

25.230 

1.555 

10.252 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

150.871 

 

 

 

                                                 
24 Għajnuna teknika u/jew amministrattiva u nefqa b’appoġġ tal-implimentazzjoni tal-programmi u/jew azzjonijiet tal-UE (ex linji “BA”), riċerka indiretta, riċerka diretta. 
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Numru tal-linja tal-baġit: 08 01   (3) 74.054 76.817  150.871 

Impenji =1+1a +3 1,257.433 1,069.621 0 2,327.054 TOTAL tal-approprjazzjonijiet 
għad-DĠ Riċerka & Innovazzjoni Pagamenti =2+2a+3 510.476 974.981 841.597 2,372.054 

 

Impenji (4) 1,183.379 992.804  2,176.183 
 TOTAL tal-approprjazzjonijiet operazzjonali  

Pagamenti (5) 436.422 898.164 841,597 2,176.183 

 TOTAL tal-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati 
mit-taqsima tal-programmi speċifiċi  (6) 74.054 76.817 0 150.871 

Impenji =4+ 6 1,257.433 1,069.621 0 2,327.054 TOTAL tal-approprjazzjonijiet  
taħt l-INTESTATURA 1 a 

tal-qafas finanzjarju multiannwali Pagamenti =5+ 6 510.476 974.981 841.597 2,327.054 

Jekk aktar minn intestatura waħda hija affettwata mill-proposta / inizjattiva: 
Impenji (4)    

 TOTAL tal-approprjazzjonijiet operazzjonali  
Pagamenti (5)    

 TOTAL tal-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati 
mit-taqsima għall-programmi speċifiċi  (6)   

 

Impenji =4+ 6    TOTAL tal-approprjazzjonijiet  
skont l-INTESTATURI 1 sa 4 

tal-qafas finanzjarju multiannwali 
(Ammont ta’ referenza) 

Pagamenti =5+ 6    
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Intestatura tal-qafas finanzjarju multiannwali: 5 “ Nefqa amministrattiva ” 

miljuni ta’ EUR (sa 3 punti deċimali) 

   Sena 
2012 

Sena 
2013 TOTAL 

DĠ: Riċerka & Innovazzjoni / Riċerka Diretta 
 Riżorsi umani  0 0 0 

 Nefqa amministrattiva oħra  0 0 0 

TOTAL tad-DĠ <…….> Approprjazzjonijiet  0 0 0 

 

TOTAL tal-approprjazzjonijiet 
taħt l-INTESTATURA 5 

tal-qafas finanzjarju multiannwali  
(Total tal-impenji  
= Total tal-pagamenti) 0 0 0 

miljuni ta’ EUR (sa 3 punti deċimali) 

   Sena 
2012 

Sena 
2013 

Sena 
≥ 2014 TOTAL 

Impenji 0 0 0 0 TOTAL tal-approprjazzjonijiet  
skont l-INTESTATURI 1 sa 5 

tal-qafas finanzjarju multiannwali  Pagamenti 0 0 0 0 
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3.2.2. Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operazzjonali  

–  Il-proposta/inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali.  
– X Il-proposta/inizjattiva tirrikjedi l-użu ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali, kif spjegat hawn taħt: 

Approprjazzjonijiet ta’ impenn f’EUR miljun (sa 3 punti deċimali) 

  Sena 2012 Sena 2013 TOTAL 

EŻITI  Indika l-objettivi u r-riżultati  

 

 

Tip ta’ 
eżitu25 Kost 

medju 
tal-eżitu 

G
ħ

a
d

d
 

ta
’ 

e
ż
it

i Kost 

G
ħ

a
d

d
 

ta
’ 

e
ż
it

i Cost Għadd totali ta’ eżiti Kost  
totali 

OBJETTIV SPEĊIFIKU Nru 126…       

-Eżitu – EURATOM Fużjoni ** ** 50* 1,129.274 50* 936.965 100* 2,066.239 

- Eżitu – EURATOM Fissjoni   20* 54.105 20* 55.839 40* 109.944 

Subtotal tal-objettiv speċifiku N°1 70* 1,183.379 70* 992.804 140* 2,176.183 

OBJETTIV SPEĊIFIKU Nru 2…       

         

Subtotal tal-objettiv speċifiku N°2       

KOST TOTALI  1,183.379  992.804  2,176.183 

(*) għadd stmat ta’ eżiti 

                                                 
25 L-eżiti huma prodotti u servizzi li għandhom jitfornew (pereżempju: l-għadd ta’ skambji ta’ studenti ffinanzjati, l-għadd ta’ km ta’ toroq mibnija, eċċ.). 
26 Kif ġie deskritt fit-Taqsima 1.4.2. “Objettiv(i) speċifiku/ċi…” 
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(**) eżitu normali ta’ għotja tar-riċerka huwa rapport li jiddeskrivi l-fatti, is-sejbiet u r-riżultati. L-eżitu tal-proġett ITER ser ikun rapporti annwali ta’ attività pprovduti mill-F4E (l-
aġenzija ta’ Barċellona). 

Il-kostijiet medji mhux qed jintwerew. Tali informazzjoni ma tkunx utli minħabba l-ammonti inkwistjoni fil-proġetti kurrenti tagħna (ITER).  
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3.2.3. L-impatt stmat fuq approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva 

3.2.3.1. Sommarju  

–  Il-proposta/inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet amministrattivi  

– X Il-proposta/inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet amministrattivi, kif 
spjegat hawn taħt: 

miljuni ta’ EUR (sa 3 punti deċimali) 

 Sena 
2012 - N 27 

Sena 
2013 - N+1 TOTAL 

 

INTESTATURA 5 
tal-qafas finanzjarju 

multiannwali 
   

Riżorsi umani     

Nefqa amministrattiva oħra     

Subtotal INTESTATURA 5 
tal-qafas finanzjarju multiannwali     

 

Minbarra l-INTESTATURA 528 tal-
qafas finanzjarju multiannwali  Riċerka Indiretta Riċerka Indiretta Riċerka Indiretta 

Riżorsi umani  58.863 61.230 120.093 

Nefqa oħra 
ta' natura amministrattiva 15.191 15.587 30.778 

Subtotal  
minbarra l-INTESTATURA 5 

tal-qafas finanzjarju multiannwali  
74.054 76.817 150.871 

 

TOTAL 74.054 76.817 150.871 

                                                 
27 Is-sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/inizjattiva. 
28 Għajnuna teknika u/jew amministrattiva u nefqa b’appoġġ għall-implimentazzjoni tal-programmi u/jew 

azzjonijiet tal-UE (ex linji “BA”), riċerka indiretta, riċerka diretta. 
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3.2.3.2. Ħtiġijiet stmati tar-riżorsi umani  

–  Il-proposta/inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ riżorsi umani  

– X Il-proposta/inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt: 

Stima biex tiġi ppreżentata f’ammonti sħaħ (jew mhux iktar minn sa punt deċimali wieħed) 

 Sena 
2012 - N 

Sena 
2013 - N+1 

 Karigi fil-pjan ta’ stabiliment (uffiċjali u aġenti temporanji) 
X 01 01 01 (fil-Kwartieri ġenerali u fl-Uffiċċji 
tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni)   

XX 01 01 02 (Delegazzjonijiet)   

08 01 05 01 (Riċerka indiretta) 190 190 

10 01 05 01 (Riċerka diretta)   
 Persunal estern (f’unità Ekwivalenti għal Full Time: FTE)29 
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE mit-"taqsima 
globali")   

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, LA u SNE fid-
delegazzjonijiet)   

08 01 04 40 30 - fil-Kwartieri 
Ġenerali31   

 

- fid-delegazzjonijiet 
(F4E l-aġenzija ta’ 
Barċellona – ITER); 
- uffiċjali u aġenti 
temporantji 
- CA GFI-IV 
- SNE 

 
 
 

262 
150 
10 

 
 
 

262 
150 
10 

08 01 05 02 (CA, INT, SNE - Riċerka indiretta) 40 40 

01 05 02 (CA, INT, SNE – Riċerka diretta)   

Intestaturi baġitarji oħrajn (speċifika)   

TOTAL 652 652 

XX hija l-qasam ta’ politika jew it-titolu baġitarju konċernat 

Ir-riżorsi umani meħtieġa se jiġu pprovduti minn persunal tad-DĠ li diġà huwa assenjat 
għall-immaniġjar tal-azzjoni u/jew li ġew rilokati fi ħdan id-DĠ, u jekk ikun meħtieġ 
flimkien ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ maniġerjali skont 
il-proċedura ta’ allokazzjoni annwali u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji. 

Deskrizzjoni tal-kompiti li għandhom jitwettqu: 

                                                 
29 CA= Aġent Kuntrattwali; INT= persunal tal-aġenzija (“Intérimaire”); JED= "Jeune Expert en 

Délégation" (Esperti Żgħażagħ fid-Delegazzjonijiet); LA= Aġent Lokali; SNE= Espert Nazzjonali 
Sekondat  

30 Taħt il-limitu ta’ persunal estern minn approprjazzjonijiet operazzjonali (ex linji “BA”). 
31 Essenzjalment għal Fondi Strutturali, Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond 

Ewropew għas-Sajd (FES). 
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Uffiċjali u aġenti temporanji 

Persunal estern 

Il-kompiti derivati mir-riċerka nukleari / programmi speċifiċi 
ta’ riċerka diretta u indiretta, partikolarment relatai mal-
immaniġjar tal-iskart nukleari, is-sikurezza nukleari u s-
salvagwardji u s-sigurtà nazzjonali. 
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3.2.4. Kompatibilità mal-qafas finanzjarju multianwwali attwali  

–  Proposta/inizjattiva hija kompatibbli mal-qafas finanzjarju multiannwali attwali 

– X Il-proposta/inizjattiva tinvolvi riprogrammar tal-intestatura rilevanti fil-qafas 
finanzjarju multiannwali. 

Il-proposta għall-Programm Kwadru 2012-2013 tal-Euratom tipprovdi qafas ġenerali 
għall-attivitajiet ta’ riċerka fil-qasam nukleari u baġit xieraq. Madankollu, l-
approprjazzjonijiet abbozz li kienu previsti fil-bidu għar-riċerka nukleari fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali għall-2007-2013 huma insuffiċjenti minħabba żieda 
sostanzjali fil-kostijiet tal-proġett tal-ITER. Il-Kummissjoni tipproponi li l-proċess 
leġiżlattiv fir-rigward tal-proposti għall-FP tal-Euratom għall-2012-13 jitwettaq fl-
istess waqt tad-diskussjoni li għaddejja dwar il-baġit għall-ITER kif ukoll tal-
proċedura baġitarja ġdida tal-2012. Il-qbil għal aktar finanzjament permezz taċ-
ċaqliq bejn l-Intestaturi u fl-Intestatura stess (skont it-tabella li ġejja) jippermetti l-
adozzjoni malajr tal-programm tar-riċerka tal-Euratom fl-2011. 

 Trasferiment bejn l-Intestaturi 
€ Miljuni 

Ċaqliq fl-Intestatura 1A  
€ Miljuni 

Total 

2012 650 100 750
2013 190 360 550
Total  840 460 1300

–  Il-proposta/inizjattiva titlob applikazzjoni tal-istrument ta’ flessibbiltà jew 
reviżjoni tal-qafas finanzjarju multiannwali32. 

Mhux applikabbli 

3.2.5. Kontribuzzjonijiet minn partijiet terzi  

– Il-proposta/l-inizjattiva ma tipprovdix għal kofinanzjament minn partijiet terzi  

– X Il-proposta/inizjattiva tipprevedi l-kofinanzjament stmat hawn taħt: 

Approprjazzjonijiet f’miljuni ta’ EUR (sa 3 punti deċimali) 

 Sena 
2012 

Sena 
2013 

Speċifika l-korp tal-kofinanzjament  Pajjiżi terzi assoċjali mal-programm 

TOTAL tal-approprjazzjonijiet kofinanzjati * pm 

* Kontribuzzjonijiet minn partijiet terzi għad ma ġewx iffissati; ser jiddaħħlu aktar tard. 

                                                 
32 Ara l-punti 19 u 24 tal-Ftehim Interistituzzjonali. 
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3.3. Impatt stmat fuq id-dħul  

–  Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dħul 

– X Il-proposta/l-inizjattiva għandha l-impatt finanzjarju li ġej: 

–  fuq ir-riżorsi proprji  

– X fuq dħul mixxellanju 

miljuni ta’ EUR (sa 3 punti deċimali) 

Impatt tal-proposta/inizjattiva33 
Linja tal-dħul 
tal-baġit: 

Approprjazzjonijiet 
disponibbli għall-

eżerċizzju tal-baġit 
kurrenti 

Sena 
2012 

Sena 
2013 

Partita 6011* 
Partita 6012* 
Partita 6031* 

 

 

 pm 
pm 
pm 

 

pm 
pm 
pm 

* Il-ftehimiet dwar il-kontribuzzjoni Svizzera kif ukoll dwar il-kontribuzzjoni tal-Fond Konġunt JET 
għad ma ġewx finalizzati. Għaddejjin diskussjonijiet mat-Turkija dwar il-kooperazzjoni fir-Riċerka 
Nukleari. 

Għal dħul mixxellanju assenjat, speċifika l-linja/i tan-nefqa tal-baġit affettwata/i. 

08 22 04 Approprjazzjonijiet li jirriżultaw minn kontribuzzjonijiet minn partijiet terżi 
għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (barra miż-Żona Ekonomika Ewropea) 

Speċifika l-metodu għall-kalkolu tal-impatt fuq id-dħul. 

Xi stati assoċjati jistgħu jikkontribwixxu għal fond supplimentari tal-programm 
kwadru permezz ta’ ftehimiet ta’ assoċjazzjoni. Il-metodu tal-kalkolu ġie miftiehem 
f'dawn il-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni u mhuwiex neċessarjament l-istess fil-ftehimiet 
kollha. Bosta drabi l-kalkoli huma bbażati fuq il-PDG tal-Istat Assoċjat imqabbel 
mal-PDG tal-Istati Membri filwaqt li jiġi applikat dan il-persentaġġ għall-baġit 
operazzjonali kumplessiv. 

                                                 
33 Fir-rigward tar-riżorsi proprji tradizzjonali (dazji doganali, levies fuq iz-zokkor), l-ammonti indikati 

jridu jkunu ammonti netti, jiġifieri l-ammonti grossi wara t-tnaqqis ta’ 25 % għall-kostijiet tal-ġbir. 


