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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapewnić ciągłość badań 
jądrowych na szczeblu wspólnotowym, 
konieczne jest ustanowienie programu 
badawczo-szkoleniowego Wspólnoty na 
okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. („program Euratom”). 
Program Euratom powinien mieć takie 
same cele, co program Euratom na lata 
2014–2018, wspierać te same działania 
i stosować tę samą metodę wdrażania, 
która okazała się skuteczna i odpowiednia 
do osiągnięcia celów programu. 

(4) Aby zapewnić ciągłość badań 
jądrowych na szczeblu wspólnotowym i 
osiągnąć cele w tym obszarze, konieczne 
jest ustanowienie programu badawczo-
szkoleniowego Wspólnoty na okres od dnia 
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 
r. („program Euratom”). Program Euratom 
powinien mieć takie same cele, co program 
Euratom na lata 2014–2018, wspierać te 
same działania i stosować tę samą metodę 
wdrażania, która okazała się skuteczna 
i odpowiednia do osiągnięcia celów 
programu. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niezależnie od potencjalnego 
wpływu energii jądrowej na dostawy 
energii i rozwój gospodarczy, poważne 
awarie jądrowe mogą pociągać za sobą 
zagrożenie dla zdrowia ludzi. W związku 
z tym w programie Euratom możliwie 
największą uwagę należy zwrócić na 
bezpieczeństwo jądrowe, oraz, 
w stosownych przypadkach, aspekty 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, 
którymi zajmuje się Wspólne Centrum 
Badawcze (JRC). 

(6) Niezależnie od potencjalnego 
wpływu energii jądrowej na dostawy 
energii i rozwój gospodarczy, w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
poważne awarie jądrowe mogą pociągać za 
sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także 
dla środowiska. W związku z tym 
w programie Euratom możliwie największą 
uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo 
jądrowe, oraz, w stosownych przypadkach, 
aspekty jądrowego bezpieczeństwa 
fizycznego, którymi zajmuje się Wspólne 
Centrum Badawcze (JRC). 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejski strategiczny plan 
w dziedzinie technologii energetycznych 
(„plan EPSTE”) określony w konkluzjach 
z posiedzenia Rady w dniu 28 lutego 
2008 r. w Brukseli przyspiesza 
opracowywanie portfela technologii 
niskoemisyjnych. Rada Europejska na 
posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. 
uzgodniła, że Unia i jej państwa 
członkowskie będą promowały inwestycje 
w odnawialne źródła energii, bezpieczne 
i zrównoważone technologie 
niskoemisyjne oraz będą skupiały się na 
wdrażaniu priorytetów w dziedzinie 
technologii określonych w planie EPSTE. 
Państwa członkowskie mają swobodę 
wyboru technologii, które będą wspierały.

(7) Europejski strategiczny plan w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(plan EPSTE) ustalony w konkluzjach z 
posiedzenia Rady w dniu 28 lutego 2008 r. 
w Brukseli przyspiesza proces innowacji w 
dziedzinie europejskich zaawansowanych 
technologii niskoemisyjnych. Rada 
Europejska na posiedzeniu w dniu 4 lutego 
2011 r. uzgodniła, że Unia i jej państwa 
członkowskie będą promowały inwestycje 
w odnawialne źródła energii, bezpieczne i 
zrównoważone technologie niskoemisyjne, 
w tym energię jądrową, oraz będą skupiały 
się na wdrażaniu priorytetów w dziedzinie 
technologii określonych w planie EPSTE. 
Działanie nr 10 w ramach planu EPSTE 
dotyczące energii jądrowej ma 
następujący cel: utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa reaktorów 
jądrowych i powiązanych cyklów 
paliwowych podczas eksploatacji i 
likwidacji, przy jednoczesnej poprawie 
skuteczności. Państwa członkowskie mają 
swobodę wyboru technologii, które będą 
wspierały.



PE624.052/ 3

PL

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ we wszystkich państwach 
członkowskich występują obiekty jądrowe 
lub korzysta się z materiałów 
promieniotwórczych, w szczególności do 
celów medycznych, Rada, w konkluzjach 
z posiedzenia w Brukseli w dniach 1 i 2 
grudnia 2008 r., uznała ciągłą potrzebę 
zachowania kwalifikacji w dziedzinie 
jądrowej, w szczególności przez właściwą 
edukację i szkolenie powiązane 
z badaniami naukowymi i koordynowane 
na szczeblu wspólnotowym. 

(8) Ponieważ we wszystkich państwach 
członkowskich występują obiekty jądrowe 
lub korzysta się z materiałów 
promieniotwórczych, w szczególności do 
celów medycznych, Rada, w konkluzjach z 
posiedzenia w Brukseli w dniach 1 i 2 
grudnia 2008 r. uznała ciągłe 
zapotrzebowanie na umiejętności w 
dziedzinie jądrowej, w szczególności przez 
właściwą edukację i szkolenie na każdym 
poziomie oraz odpowiednią koordynację z 
projektami badawczymi na szczeblu 
europejskim.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Chociaż każde państwo 
członkowskie samo decyduje o korzystaniu 
z energii jądrowej, uznaje się również, że 
energia jądrowa odgrywa różną rolę 
w różnych państwach członkowskich.

(9) Chociaż każde państwo 
członkowskie samo decyduje o korzystaniu 
z energii jądrowej, uznaje się również, że 
energia jądrowa i badania jądrowe 
odgrywają istotną rolę we wszystkich 
państwach członkowskich, szczególnie w 
dziedzinie zdrowia ludzi.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby synteza jądrowa stała się realną 
opcją dla komercyjnej produkcji energii, 
należy najpierw – z powodzeniem 

(11) Aby synteza jądrowa stała się realną 
opcją dla komercyjnej produkcji energii, 
należy najpierw – z powodzeniem i 



PE624.052/ 4

PL

i terminowo – ukończyć budowę ITER 
i rozpocząć jego eksploatację. Następnie 
należy ustalić ambitny, ale realistyczny 
plan działania zakładający rozpoczęcie 
produkcji energii elektrycznej do 2050 r. 
Cele te wymagają ukierunkowania 
europejskiego programu syntezy jądrowej 
na realizację wspólnego programu 
wdrażania tego planu działania. Aby 
zagwarantować sukcesy badań 
prowadzonych w dziedzinie syntezy 
jądrowej oraz długoterminowe 
zaangażowanie stron zainteresowanych 
syntezą jądrową i współpracę między nimi, 
należy zapewnić ciągłość wsparcia przez 
Wspólnotę. Silniejszy nacisk należy 
położyć przede wszystkim na działania 
wspierające ITER, ale również na działania 
służące stworzeniu reaktora 
demonstracyjnego, w tym – 
w odpowiednich przypadkach – większy 
udział sektora prywatnego. Taką 
racjonalizację i nowe ukierunkowanie 
należy osiągnąć bez szwanku dla wiodącej 
pozycji Europy w środowisku naukowym 
związanym z syntezą jądrową.

terminowo – ukończyć budowę ITER i 
rozpocząć jego eksploatację, do czego 
program Euratom może się znacząco 
przyczynić. Następnie należy ustalić 
ambitny, ale realistyczny plan działania 
zakładający rozpoczęcie produkcji energii 
elektrycznej do 2050 r. Cele te wymagają 
ukierunkowania europejskiego programu 
syntezy jądrowej na realizację wspólnego 
programu wdrażania tego planu działania. 
Aby zagwarantować sukcesy badań 
prowadzonych w dziedzinie syntezy 
jądrowej oraz długoterminowe 
zaangażowanie stron zainteresowanych 
syntezą jądrową i współpracę między nimi, 
należy zapewnić ciągłość 
długoterminowego wsparcia przez 
Wspólnotę. Silniejszy nacisk należy 
położyć przede wszystkim na działania 
wspierające ITER, ale również na działania 
służące stworzeniu reaktora 
demonstracyjnego, w tym – 
w odpowiednich przypadkach – większy 
udział sektora prywatnego. Taką 
racjonalizację i nowe ukierunkowanie 
należy osiągnąć bez szwanku dla wiodącej 
pozycji Europy w środowisku naukowym 
związanym z syntezą jądrową.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) JRC powinno w dalszym ciągu 
zapewniać niezależne wsparcie naukowo-
techniczne zorientowane na klienta 
w zakresie opracowania, rozwoju, 
realizacji i monitorowania polityki 
wspólnotowej w szczególności 
w dziedzinie badań i szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego 
i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego.  
Aby zoptymalizować wykorzystanie 
zasobów ludzkich i zapewnić, by badania 
w Unii nie były powielane, każde nowe 
działanie prowadzone przez JRC powinno 

(12) JRC powinno w dalszym ciągu 
zapewniać niezależne wsparcie naukowo-
techniczne zorientowane na klienta w 
zakresie opracowania, rozwoju, realizacji i 
monitorowania polityki wspólnotowej w 
szczególności w dziedzinie badań i 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego, ochrony fizycznej obiektów 
jądrowych, środków bezpieczeństwa i 
nieproliferacji. Aby zoptymalizować 
wykorzystanie zasobów ludzkich 
i zapewnić, by badania w Unii nie były 
powielane, każde nowe działanie 
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być analizowane pod kątem spójności 
z działaniami prowadzonymi już 
w państwach członkowskich.  Aspekty 
programu ramowego „Horyzont 2020” 
w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego 
należy ograniczyć do działań 
bezpośrednich JRC.

prowadzone przez JRC powinno być 
analizowane pod kątem spójności 
z działaniami prowadzonymi już 
w państwach członkowskich. Aspekty 
programu ramowego „Horyzont 2020” 
w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego 
należy ograniczyć do działań 
bezpośrednich JRC. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W interesie wszystkich państw 
członkowskich rolą Unii jest opracowanie 
ram wspierania wspólnych przełomowych 
badań, tworzenia i utrwalania wiedzy 
w zakresie technologii rozszczepienia 
jądrowego, ze szczególnym naciskiem na 
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo fizyczne, 
ochronę radiologiczną oraz nieproliferację. 
Wymaga to uzyskania niezależnych 
dowodów naukowych, a kluczowy wkład 
w tym zakresie może zapewnić JRC. 
Wkład ten został uznany w komunikacie 
Komisji z dnia 6 października 2010 r. 
skierowanym do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów zatytułowanym 
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 
Unia innowacji”, w którym Komisja 
wyraziła zamiar wzmocnienia bazy 
naukowej do celów stanowienia polityki 
przez działania JRC. Odpowiedzią JRC na 
to wyzwanie jest skupienie badań 
w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego 
i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego na 
priorytetach polityk Unii.

(14) W interesie wszystkich państw 
członkowskich rolą Unii jest opracowanie 
ram wspierania wspólnych przełomowych 
badań, tworzenia i utrwalania wiedzy w 
zakresie technologii rozszczepienia 
jądrowego, ze szczególnym naciskiem na 
bezpieczeństwo, ochronę fizyczną 
obiektów jądrowych, przetwarzanie 
odpadów jądrowych, ochronę 
radiologiczną oraz nieproliferację. 
Wymaga to uzyskania niezależnych 
dowodów naukowych, a kluczowy wkład 
w tym zakresie może zapewnić JRC. 
Wkład ten został uznany w komunikacie 
Komisji z dnia 6 października 2010 r. 
skierowanym do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów zatytułowanym 
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 
Unia innowacji”, w którym Komisja 
wyraziła zamiar wzmocnienia bazy 
naukowej do celów stanowienia polityki 
przez działania JRC. Odpowiedzią JRC na 
to wyzwanie jest skupienie badań 
w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego 
i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego na 
priorytetach polityk Unii.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem 
i wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program Euratom powinien sprzyjać 
świadomemu zaangażowaniu obywateli 
i społeczeństwa obywatelskiego w sprawy 
badań naukowych i innowacji przez 
promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, opracowywanie 
odpowiedzialnych planów działań 
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
wychodzących naprzeciw obawom 
i oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także przez ułatwienie 
im uczestnictwa w działaniach 
realizowanych w ramach programu 
Euratom. 

(15) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program Euratom powinien 
usprawnić proces przepływu informacji, 
aby umożliwić świadome angażowanie się 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
przez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, opracowywanie 
odpowiedzialnych programów w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
wychodzących naprzeciw obawom i 
oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także przez ułatwienie 
ich uczestnictwa w działaniach 
realizowanych w ramach programu 
Euratom.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Konieczność dalszego prowadzenia 
badań jądrowych na szczeblu europejskim 
została potwierdzona w uznaniu wyników 
debat, które odbyły się podczas 
sympozjum w sprawie „Korzyści 
i ograniczeń badań nad rozszczepieniem 
jądrowym na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej” przygotowanego przez 
interdyscyplinarny zespół skupiający 
między innymi ekspertów w dziedzinie 
energii, ekonomii oraz nauk społecznych, 
współorganizowanego przez Komisję 
i Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny w Brukseli w dniach 26 i 27 
lutego 2013 r.

(17) Konieczność dalszego prowadzenia 
badań jądrowych, w tym badań nad 
rozszczepieniem jądrowym, na szczeblu 
europejskim została potwierdzona w 
uznaniu wyników debat, które odbyły się 
podczas sympozjum w sprawie „Korzyści i 
ograniczeń badań nad rozszczepieniem 
jądrowym na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej” przygotowanego przez 
interdyscyplinarny zespół skupiający 
między innymi ekspertów w dziedzinie 
energii, ekonomii oraz nauk społecznych, 
współorganizowanego przez Komisję i 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny w Brukseli w dniach 26 i 27 
lutego 2013 r.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program Euratom powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności zawodu naukowca w Unii. 
Należy uwzględnić w odpowiednim 
stopniu Europejską kartę naukowca 
i Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych17, jak również 
inne stosowne dokumenty ramowe 
określone w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej, szanując 
jednocześnie ich dobrowolny charakter.

(18) Program Euratom powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności zawodu naukowca w Unii i 
zachęcenia młodych ludzi do 
angażowania się w badania w tej 
dziedzinie. Należy uwzględnić 
w odpowiednim stopniu Europejską kartę 
naukowca i Kodeks postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych17, jak 
również inne stosowne dokumenty ramowe 
określone w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej, szanując 
jednocześnie ich dobrowolny charakter.

_________________ _________________
17 Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 
2005 r. w sprawie Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych 
(Dz.U. L 75 z 22.3.2005, s. 67). 

17 Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 
2005 r. w sprawie Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych 
(Dz.U. L 75 z 22.3.2005, s. 67).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Działania prowadzone w ramach 
programu Euratom powinny mieć na celu 
promowanie, w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, równości między 
kobietami a mężczyznami, w szczególności 
przez eliminację podstawowych przyczyn 
braku równowagi płci, przez 
wykorzystanie pełnego potencjału 
naukowców obu płci oraz przez 
uwzględnienie w treści projektów wymiaru 
płci z myślą o poprawie jakości badań 
i stymulowaniu innowacji. Działania 

(19) Działania prowadzone w ramach 
programu Euratom muszą być zgodne, w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, z 
zasadami równości między kobietami a 
mężczyznami, w szczególności przez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, przez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci 
dzięki ułatwieniu im dostępu do 
programów badawczych z myślą o 
poprawie jakości badań i stymulowaniu 
innowacji. Działania powinny również 
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powinny również zmierzać do wdrożenia 
zasad dotyczących równości kobiet 
i mężczyzn określonych w art. 2 i 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

zmierzać do wdrożenia zasad dotyczących 
równości kobiet i mężczyzn określonych 
w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz w art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Przy realizacji działań badawczych 
i innowacyjnych wspieranych przez 
program Euratom należy przestrzegać 
podstawowych zasad etycznych. Należy 
odpowiednio uwzględnić opinie 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki 
w Nauce i Nowych Technologiach 
dotyczące energii. W działaniach 
badawczych należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach 
i testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.

(20) Przy realizacji działań badawczych 
i innowacyjnych wspieranych przez 
program Euratom należy przestrzegać 
podstawowych zasad etycznych. Należy 
odpowiednio uwzględnić opinie 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki 
w Nauce i Nowych Technologiach 
dotyczące energii. W działaniach 
badawczych należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w badaniach i testach, a w dalszej 
perspektywie ostatecznie wprowadzić 
zakaz wykorzystywania zwierząt w tym 
celu. Wszystkie działania należy prowadzić 
przy zapewnieniu najwyższego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wywrzeć większy wpływ 
przez połączenie finansowania z programu 
Euratom i sektora prywatnego w ramach 
partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania i innowacje mogłyby przyczynić 
się do osiągnięcia celów Unii w zakresie 
konkurencyjności. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na udział małych i średnich 

(21) Należy wywrzeć większy wpływ 
przez połączenie finansowania z programu 
Euratom i sektora prywatnego w ramach 
partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania i innowacje mogłyby przyczynić 
się do osiągnięcia celów Unii w zakresie 
konkurencyjności. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na udział małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym nowo powstających 
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przedsiębiorstw. innowacyjnych podmiotów prowadzących 
działalność we właściwej dziedzinie 
badawczej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W całym cyklu wydatkowania interes 
finansowy Unii powinny zabezpieczać 
proporcjonalne środki, obejmujące 
zapobieganie nieprawidłowościom, ich 
wykrywanie i badanie, odzyskiwanie 
środków straconych, niewłaściwie 
wypłaconych lub nieodpowiednio 
wykorzystanych oraz, w stosownych 
przypadkach, kary. Zmieniona strategia 
kontroli, przenosząca nacisk 
z minimalizacji poziomu błędu na kontrolę 
opartą na analizie ryzyka i na wykrywanie 
nadużyć finansowych, powinna ograniczyć 
obciążenia ponoszone przez uczestników 
w związku z kontrolą.

(25) W całym cyklu wydatkowania interes 
finansowy Unii powinny zabezpieczać 
odpowiednie środki, obejmujące 
zapobieganie nieprawidłowościom, ich 
wykrywanie i badanie w ramach 
wspólnych procedur kontrolnych, 
odzyskiwanie środków straconych, 
niewłaściwie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w 
stosownych przypadkach, kary. Zmieniona 
strategia kontroli, przenosząca nacisk z 
minimalizacji poziomu błędu na kontrolę 
opartą na analizie ryzyka i na wykrywanie 
nadużyć finansowych w oparciu o wspólne 
zasady i kryteria na szczeblu UE, powinna 
ograniczyć obciążenia ponoszone przez 
uczestników w związku z kontrolą.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Istotne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami programu Euratom 
oraz jego realizacji w sposób jak 
najbardziej efektywny i przyjazny dla 
użytkownika, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu pewności prawa 
i dostępności programu Euratom dla 
wszystkich uczestników.  Należy zapewnić 
zgodność z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
(„rozporządzenie finansowe”)19 oraz 

(26) Istotne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami programu Euratom 
oraz jego realizacji w sposób możliwie 
najbardziej efektywny i przyjazny dla 
użytkownika, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu pewności prawa i 
należytego informowania potencjalnych 
beneficjentów, tak aby zwiększyć 
dostępność programu Euratom dla 
wszystkich uczestników. Należy zapewnić 
zgodność z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
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z wymogami uproszczenia i lepszego 
stanowienia prawa.

i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
(„rozporządzenie finansowe”)19 oraz 
z wymogami uproszczenia i lepszego 
stanowienia prawa.

_________________ _________________
19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 
z 26.10.2012, s. 1). 

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 
z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Osiągnięcie celów programu 
Euratom w stosownych dziedzinach 
wymaga prowadzenia działań 
przekrojowych, w ramach programu 
Euratom oraz wspólnie z działaniami 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

(33) Osiągnięcie celów programu 
Euratom w stosownych dziedzinach 
wymaga prowadzenia działań 
przekrojowych, w ramach programu 
Euratom oraz wspólnie z działaniami 
programu ramowego „Horyzont 2020”, np. 
w przypadku działania „Maria 
Skłodowska-Curie” wspierającego 
mobilność kadry badawczej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu Euratom 
jest prowadzenie działań w zakresie badań 
jądrowych i szkolenia z naciskiem na 
ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego 
i ochrony radiologicznej, by potencjalnie 
przyczynić się do długoterminowej 
dekarbonizacji systemu energetycznego 
w sposób bezpieczny, wydajny i pewny. 

1. Ogólnym celem programu Euratom 
jest prowadzenie działań w zakresie badań 
jądrowych i szkolenia z naciskiem na 
ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i 
ochrony radiologicznej, by przyczynić się 
do długoterminowej dekarbonizacji 
systemu energetycznego w sposób 
bezpieczny, wydajny i pewny. Cel ogólny 
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Cel ogólny jest realizowany przez działania 
określone w załączniku I w formie działań 
bezpośrednich i pośrednich, zmierzających 
do osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu.

jest realizowany przez działania określone 
w załączniku I w formie działań 
bezpośrednich i pośrednich, zmierzających 
do osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie bezpieczeństwa systemów 
jądrowych;

a) wsparcie bezpieczeństwa systemów 
jądrowych m.in. przez strukturalne 
kontrole transgraniczne w przypadku 
obiektów jądrowych znajdujących się w 
pobliżu granicy państwowej lub granicy z 
innymi państwami członkowskimi;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do opracowania 
bezpiecznych długoterminowych 
rozwiązań w zakresie gospodarowania 
jądrowymi odpadami końcowymi, w tym 
ostatecznego składowania geologicznego, 
jak również podziału i transmutacji; 

b) przyczynianie się do współpracy na 
szczeblu UE i z państwami trzecimi w celu 
określenia i opracowania bezpiecznych 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
gospodarowania jądrowymi odpadami 
końcowymi, w tym ostatecznego 
składowania geologicznego, jak również 
podziału i transmutacji;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
w tym: bezpieczeństwa reaktora 
i bezpieczeństwa paliw, gospodarowania 

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
w tym: bezpieczeństwa reaktora i 
bezpieczeństwa paliw, gospodarowania 
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odpadami, w tym ostatecznego 
składowania geologicznego, jak również 
podziału i transmutacji; likwidacji 
i gotowości na wypadek sytuacji 
wyjątkowej; 

odpadami, aby zapobiegać wszelkim 
niepożądanym skutkom dla ludzi i 
środowiska, w tym ostatecznego 
składowania geologicznego, jak również 
podziału i transmutacji; likwidacji 
i gotowości na wypadek sytuacji 
wyjątkowej; 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa jądrowego bezpieczeństwa 
fizycznego, w tym: środki bezpieczeństwa 
w sektorze jądrowym, nieproliferacja, 
zwalczanie nielegalnego handlu oraz 
forensyka jądrowa; 

b) poprawa jądrowego bezpieczeństwa 
fizycznego, w tym: środki bezpieczeństwa 
w sektorze jądrowym, nieproliferacja, 
zwalczanie nielegalnego handlu oraz 
forensyka jądrowa, składowanie 
materiałów źródłowych i odpadów 
promieniotwórczych, przeciwdziałanie 
cyberatakom i zmniejszenie zagrożeń 
związanych z terroryzmem w 
elektrowniach jądrowych oraz 
strukturalne kontrole transgraniczne w 
przypadku obiektów jądrowych 
znajdujących się w pobliżu granicy 
państwowej lub granicy z innymi 
państwami członkowskimi UE;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie zarządzania wiedzą, 
edukacji i szkolenia; 

d) promowanie zarządzania wiedzą, 
edukacji i szkolenia, w tym 
długoterminowe szkolenia zawodowe 
mające na celu odzwierciedlenie ciągłych 
zmian, które stały się możliwe dzięki 
nowym technologiom;

Poprawka 24
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Program Euratom realizuje się 
w sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom 
i uwzględniały rozwojowy charakter nauki, 
technologii, innowacji, tworzenia polityki, 
rynków i społeczeństwa, mając na uwadze 
optymalizację zasobów ludzkich 
i finansowych oraz unikanie powielania 
działań w zakresie badań jądrowych 
i rozwoju w Unii.

4. Program Euratom realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały rozwojowy charakter nauki, 
technologii, innowacji, tworzenia polityki 
– zwłaszcza polityki energetycznej i 
ochrony środowiska – rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze 
optymalizację zasobów ludzkich i 
finansowych, aby wzmocnić synergie 
między obecnie realizowanymi 
programami i projektami, oraz unikanie 
powielania działań w zakresie badań 
jądrowych i rozwoju w Unii.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pula środków finansowych programu 
Euratom może obejmować wydatki 
związane z działaniami 
przygotowawczymi, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i oceną niezbędne do 
zarządzania tym programem i do realizacji 
jego celów, zwłaszcza zaś wydatki 
poniesione z tytułu prowadzenia badań, 
spotkań ekspertów, o ile są one związane 
z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia, wydatki na sieci 
informatyczne służące przetwarzaniu 
i wymianie informacji oraz wszelkie inne 
wydatki w związku z korzystaniem ze 
wsparcia technicznego i administracyjnego 
poniesione przez Komisję w celu 
zarządzania programem Euratom. Wydatki 
na działania o charakterze ciągłym lub 
powtarzalnym, takie jak kontrole, audyt 
i sieci IT, będą uwzględniane w granicach 
wydatków administracyjnych Komisji, 

2. Pula środków finansowych programu 
Euratom może obejmować wydatki 
związane z działaniami 
przygotowawczymi, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i oceną niezbędne do 
zarządzania tym programem i do realizacji 
jego celów, zwłaszcza zaś wydatki 
poniesione z tytułu prowadzenia badań, 
spotkań ekspertów, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia, wydatki na sieci 
informatyczne służące przetwarzaniu i 
wymianie informacji, jak również na 
bezpieczeństwo tych sieci oraz wszelkie 
inne wydatki w związku z korzystaniem ze 
wsparcia technicznego i administracyjnego 
poniesione przez Komisję w celu 
zarządzania programem Euratom. Wydatki 
na działania o charakterze ciągłym lub 
powtarzalnym, takie jak kontrole, audyt i 
sieci IT, będą uwzględniane w granicach 
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o których mowa w ust. 1. wydatków administracyjnych Komisji, o 
których mowa w ust. 1.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kraje lub terytoria stowarzyszone 
z siódmym programem ramowym Euratom 
lub programem badawczo-szkoleniowym 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2014–2018).

c) kraje lub terytoria stowarzyszone z 
siódmym programem ramowym Euratom 
lub programem badawczo-szkoleniowym 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2014–2018) lub biorące udział w tych 
programach jako państwa członkowskie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy prac, o których mowa 
w ust. 1 i 2, uwzględniają sytuację 
w obszarze nauki, technologii i innowacji 
na szczeblu krajowym, unijnym 
i międzynarodowym oraz odpowiednie 
zmiany polityczne, rynkowe i społeczne. 
Są one aktualizowane w miarę potrzeb.

3. Programy prac, o których mowa w 
ust. 1 i 2, uwzględniają sytuację w 
obszarze nauki, technologii i innowacji na 
szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym oraz odpowiednie 
zmiany polityczne, rynkowe i społeczne. 
Są one aktualizowane w miarę potrzeb, z 
uwzględnieniem właściwych zaleceń ze 
strony niezależnych grup eksperckich 
Komisji utworzonych w celu oceny 
programu Euratom.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
w programie Euratom oraz na 

Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym 
nowo powstających innowacyjnych 
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oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji, 
a także na sektor prywatny w ogóle. 
W ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

podmiotów prowadzących działalność we 
właściwej dziedzinie badawczej, w 
programie Euratom oraz na oddziaływanie 
tego programu na takie przedsiębiorstwa w 
zakresie innowacji, a także na sektor 
prywatny w ogóle. W ramach określonych 
uzgodnieniami dotyczącymi oceny i 
monitorowania przeprowadza się 
jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa 
MŚP.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja opracowuje w postaci 
sprawozdania i udostępnia publicznie 
wyniki monitorowania, o którym mowa 
w ust. 1.

2. Komisja opracowuje w postaci 
sprawozdania i przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu oraz udostępnia publicznie 
wyniki monitorowania, o którym mowa w 
ust. 1.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia jądrowa stanowi element debaty 
na temat przeciwdziałania zmianie klimatu 
i zmniejszenia uzależnienia Europy od 
importowanej energii. W szerszym 
kontekście poszukiwania zrównoważonego 
koszyka energetycznego na przyszłość, 
program Euratom wniesie również za 
pomocą swoich działań badawczych wkład 
w debatę nad korzyściami 
i ograniczeniami wytwarzania energii 
pochodzącej z rozszczepienia jądrowego 
dla gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki 
zapewnieniu ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego, bardziej 
zaawansowane technologie jądrowe mogą 
zaoferować również wizję znacznej 
poprawy efektywności i wykorzystania 

Energia jądrowa istotnie przyczynia się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
zmniejszenia uzależnienia Europy od 
importowanej energii. W szerszym 
kontekście poszukiwania zrównoważonego 
koszyka energetycznego na przyszłość, 
program Euratom wniesie również za 
pomocą działań badawczych wkład w 
utrzymanie przewagi technologicznej w 
zakresie wytwarzania energii pochodzącej 
z rozszczepienia jądrowego dla gospodarki 
niskoemisyjnej. Dzięki zapewnieniu ciągłej 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego, 
bardziej zaawansowane technologie 
jądrowe mogą zaoferować również wizję 
znacznej poprawy efektywności 
i wykorzystania zasobów oraz wytwarzania 



PE624.052/ 16

PL

zasobów oraz wytwarzania mniejszej ilości 
odpadów niż przy obecnych projektach. 
Jak największa uwaga będzie poświęcona 
kwestiom bezpieczeństwa jądrowego.

mniejszej ilości odpadów niż przy 
obecnych projektach. Jak największa 
uwaga będzie poświęcona kwestiom 
bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 6 – litera a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ogólnym celem wspieranie 
wspólnych działań badawczych w zakresie 
bezpiecznej eksploatacji i likwidacji 
systemów reaktorów (łącznie z obiektami 
jądrowego cyklu paliwowego) 
stosowanych w Unii lub, w zakresie 
niezbędnym dla zachowania szerokiej 
wiedzy fachowej w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii, tych 
typów reaktorów, które mogą być 
stosowane w przyszłości, nakierowane 
wyłącznie na aspekty bezpieczeństwa, 
w tym wszystkie aspekty cyklu 
paliwowego, takie jak podział 
i transmutacja.

Zgodnie z ogólnym celem wspieranie 
wspólnych działań badawczych w zakresie 
bezpiecznej eksploatacji i likwidacji 
systemów reaktorów (łącznie z obiektami 
jądrowego cyklu paliwowego) 
stosowanych w Unii lub, w zakresie 
niezbędnym dla zachowania szerokiej 
wiedzy fachowej w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii, tych 
typów reaktorów, które mogą być 
stosowane w przyszłości, w odniesieniu do 
wszystkich aspektów cyklu paliwowego, 
takich jak podział i transmutacja.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 9 – litera a – akapit 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wymianę z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami 
w dziedzinie wzmocnienia potencjału Unii 
w zakresie reagowania na awarie 
i incydenty jądrowe przez badania nad 
systemami alarmowymi i modelami 
radiologicznego rozprzestrzeniania się 
substancji promieniotwórczych 
w powietrzu oraz przez mobilizację 
zasobów i wiedzy eksperckiej 
umożliwiających analizę i modelowanie 

3) wymianę z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami 
w dziedzinie wzmocnienia potencjału Unii 
w zakresie reagowania na awarie 
i incydenty jądrowe przez badania nad 
systemami alarmowymi i modelami 
radiologicznego rozprzestrzeniania się 
substancji promieniotwórczych 
w środowisku (powietrzu, wodzie i glebie) 
oraz przez mobilizację zasobów i wiedzy 
eksperckiej umożliwiających analizę 
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awarii jądrowych. i modelowanie awarii jądrowych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby osiągnięcia celów programu 
Euratom zapewniane będą właściwe 
powiązania i interakcje z programem 
szczegółowym programu ramowego 
„Horyzont 2020”, takie jak wspólne 
zaproszenia do składania wniosków.

Na potrzeby osiągnięcia celów programu 
Euratom oraz zapewnienia synergii między 
działaniami związanymi z energią jądrową 
i innymi działaniami, a także w celu 
uzyskania transferu wiedzy we właściwych 
dziedzinach, zapewniane będą właściwe 
powiązania i interakcje z programem 
szczegółowym programu ramowego 
„Horyzont 2020”, takie jak wspólne 
zaproszenia do składania wniosków.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Przyczynianie się do opracowania 
bezpiecznych długoterminowych 
rozwiązań w zakresie gospodarowania 
jądrowymi odpadami końcowymi, w tym 
ostatecznego składowania geologicznego, 
podziału i transmutacji

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Stworzenie podstaw dla przyszłych 
elektrowni termojądrowych przez 
opracowanie materiałów, technologii 
i projektu koncepcyjnego

skreśla się

– Odsetek ważnych etapów planu 
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działania w zakresie syntezy jądrowej 
ustalonych na lata 2014–2020 
osiągniętych przez program Euratom.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera g – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) Sprzyjanie innowacji 
i konkurencyjności przemysłowej

g) Sprzyjanie innowacji


