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6.9.2018 A8-0258/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) jedným z cieľov Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 

len „Spoločenstvo“) je prispievať 

k zvyšovaniu životnej úrovne v členských 

štátoch, okrem iného podporou 

a uľahčovaním jadrového výskumu 

v členských štátoch, pričom tento výskum 

bude dopĺňať program Spoločenstva 

v oblasti výskumu a odborného 

vzdelávania. 

(1) Jedným z cieľov Európskej únie 

(ďalej len „Únia“) je prispievať 

k zvyšovaniu životnej úrovne v členských 

štátoch, okrem iného podporou 

a uľahčovaním výskumu v členských 

štátoch, pričom tento výskum bude 

dopĺňať program Únie v oblasti výskumu 

a odborného vzdelávania. 

 (V prípade prijatia pozmeňujúceho návrhu 

budú slová „Európske spoločenstvo pre 

atómovú energiu (ďalej len 

„spoločenstvo“)“ v celom texte nahradené 

výrazom „Európska únia (ďalej len 

„Únia“)“. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1 a) Keďže podľa Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva pre atómovú 

energiu sa neuplatňuje riadny legislatívny 

postup, Európsky parlament sa pri 

prijímaní právnych predpisov súvisiacich 

s jadrovou energiou nepovažuje za 

rovnocenný s Radou; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pri rozhodnutiach o výskumných a vzdelávacích programoch Únie v oblasti jadrovej energie sa 

nedodržiava demokratický proces, pretože sa neuplatňuje spolurozhodovanie. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Jadrovým výskumom sa môže 

prispieť k sociálnej a hospodárskej 

prosperite a udržateľnosti životného 

prostredia, a to zvyšovaním jadrovej 

bezpečnosti, skvalitňovaním fyzickej 

ochrany jadrových materiálov a jadrových 

zariadení a zvyšovaním ochrany pred 

žiarením. Rovnako dôležitým je 

potenciálny prínos jadrového výskumu 

k bezpečnej a efektívnej dlhodobej 

dekarbonizácii energetického systému. 

(2) Jadrovým výskumom sa môže 

prispieť k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti, 

skvalitneniu fyzickej ochrany jadrových 

materiálov a jadrových zariadení 

a zvýšeniu ochrany pred žiarením. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu 

Euratomu je jadrový výskum a odborné 

vzdelávanie s dôrazom na ďalšie 

zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, 

skvalitňovanie fyzickej ochrany jadrových 

materiálov a jadrových zariadení 

a zvyšovanie ochrany pred žiarením, 

a najmä potenciálne prispieť k bezpečnej 

a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii 

energetického systému. Všeobecný cieľ sa 

dosahuje vykonávaním činností 

vymedzených v prílohe I vo forme 

priamych a nepriamych akcií, ktoré sledujú 

konkrétne ciele stanovené v odsekoch 2 a 3 

tohto článku. 

1. Všeobecným cieľom programu 

Euratomu je jadrový výskum a odborné 

vzdelávanie s dôrazom na ďalšie 

zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, 

skvalitňovanie fyzickej ochrany jadrových 

materiálov a jadrových zariadení 

a zvyšovanie ochrany pred žiarením. 

Všeobecný cieľ sa dosahuje vykonávaním 

činností vymedzených v prílohe I vo forme 

priamych a nepriamych akcií, ktoré sledujú 

konkrétne ciele stanovené v odsekoch 2 a 3 

tohto článku. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) smerovať k demonštrácii 

využiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja 

energie využívaním existujúcich 

a budúcich zariadení jadrovej syntézy; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) vytvárať základ pre budúce 

termojadrové elektrárne vyvíjaním 

materiálov, technológií a koncepčných 

návrhov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Rebecca Harms 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančné krytie na realizáciu programu 

Euratomu je 770 220 000 EUR. Uvedená 

suma sa rozdelí takto: 

Finančné krytie na realizáciu programu 

Euratomu je 420 386 000 EUR. Uvedená 

suma sa rozdelí takto: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zníženie celkového rozpočtu odráža zmeny celkových cieľov programu, konkrétne odstránenie výdavkov 

na výskum a vývoj v oblasti jadrovej syntézy. Naopak, zdroje plánované na zaistenie bezpečnosti 

existujúcich a budúcich jadrových elektrární sú  určené na podporu výskumu a odbornej prípravy Únie v 

oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, a to aj pokiaľ ide o ochranu pred žiarením. 

 


