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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program 
badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–2025 
uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa”
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0437),

– uwzględniając art. 7 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0380/2018),

– uwzględniając art. 78c Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A8-0000/2018),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Program jest zasadniczym 
elementem wysiłków Unii na rzecz 
utrzymania i wzmocnienia wiodącej roli w 
dziedzinie nauki i przemysłu w obszarze 
technologii energetycznych. W celu 
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zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych i 
ułatwienia dekarbonizacji systemu 
energetycznego, badania nad 
rozszczepieniem jądrowym będą nadal 
stanowić integralną część programu 
Euratom.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dzięki wsparciu badań jądrowych 
program powinien przyczynić się do 
osiągnięcia celów programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
„Horyzont Europa” ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […]20 oraz 
ułatwić realizację strategii „Europa 2030” 
i wzmocnić europejską przestrzeń 
badawczą.

(7) Dzięki wsparciu badań jądrowych 
program powinien przyczynić się do 
osiągnięcia celów programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
„Horyzont Europa” ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […], w 
szczególności przez wsparcie doskonałości 
i otwartej nauki, oraz ułatwić realizację 
strategii „Europa 2030” i wzmocnić 
europejską przestrzeń badawczą.

__________________ __________________

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
[…] r. ustanawiające dziewiąty program 
ramowy UE w zakresie badań naukowych 
i innowacji (2021–2027) oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. 
[…]).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
[…] r. ustanawiające dziewiąty program 
ramowy UE w zakresie badań naukowych 
i innowacji (2021–2027) oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. 
[…]).

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie należy dążyć do 
synergii z programem „Horyzont Europa” 
i innymi programami unijnymi, począwszy 
od ich opracowywania i planowania 
strategicznego, przez wybór projektów, 
zarządzanie, komunikację, 
upowszechnianie i wykorzystywanie 
rezultatów po monitorowanie, audyt 
i administrowanie. Aby uniknąć nakładania 
się i powielania działań oraz zwiększyć 
efekt mnożnikowy finansowania unijnego, 
dopuszczalne są przesunięcia do działań 
programu „Horyzont Europa” z innych 
unijnych programów. W takim przypadku 
odbywają się one zgodnie z zasadami 
programu „Horyzont Europa”.

(8) W programie należy dążyć do 
synergii i ściślejszego powiązania 
z programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami unijnymi, począwszy od ich 
opracowywania i planowania 
strategicznego, przez wybór projektów, 
zarządzanie, komunikację, 
upowszechnianie i wykorzystywanie 
rezultatów po monitorowanie, audyt 
i administrowanie. Aby uniknąć nakładania 
się i powielania działań oraz zwiększyć 
efekt mnożnikowy finansowania unijnego, 
dopuszczalne są przesunięcia do działań 
programu „Horyzont Europa” z innych 
unijnych programów. W takim przypadku 
odbywają się one zgodnie z zasadami 
programu „Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W celu zapewnienia pełnej 
zgodności programu ze strategicznymi i 
politycznymi celami Unii należy 
przeprowadzić konsultacje z Parlamentem 
Europejskim na wszystkich istotnych 
etapach wdrażania i oceny programu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Ze względu na rolę Parlamentu 
Europejskiego jako współprawodawcy w 
kwestiach budżetowych oraz w celu 
zapewnienia spójnej koncepcji i 
wdrożenia unijnych strategii politycznych 
w zakresie badań i rozwoju, program 
badawczo-szkoleniowy Euratom powinien 
w przyszłości być również przyjmowany w 
drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację niniejszego programu wynosi 
1 675 000 000 EUR według cen bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację niniejszego programu wynosi 
[XXX] EUR według cen stałych.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowy podział kwoty, o której mowa 
w ust. 1, jest następujący:

Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest 
następujący:

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 724 563 000 EUR na badania 
i rozwój w dziedzinie syntezy jądrowej;

a) 43 % na badania i rozwój w 
dziedzinie syntezy jądrowej; 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 330 930 000 EUR na działania 
w dziedzinie rozszczepienia jądrowego, 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej;

b) 25 % na działania w dziedzinie 
rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 619 507 000EUR na działania 
bezpośrednie podejmowane przez Wspólne 
Centrum Badawcze.

c) 32 % na działania bezpośrednie 
podejmowane przez Wspólne Centrum 
Badawcze.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – tiret 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– aktywne propagowanie polityki na 
rzecz poprawy dobrobytu gospodarczego 
i społecznego obywateli.

– zobowiązanie do przestrzegania 
zasad demokratycznych i 
międzynarodowych praw człowieka, jak 
również do prowadzenia polityki na rzecz 
poprawy dobrobytu gospodarczego 
i społecznego obywateli.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym 
dotyczącym programu, programu będącego 
jego kontynuacją i innych inicjatyw 
w zakresie badań naukowych i innowacji.

1. Oceny przeprowadza się 
przynajmniej co dwa lata, aby umożliwić
uwzględnienie ich wyników w procesie 
decyzyjnym dotyczącym programu, 
programu będącego jego kontynuacją 
i innych inicjatyw w zakresie badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż trzy lata od rozpoczęcia 
realizacji programu. Obejmuje ona ocenę 
długotrwałych skutków poprzednich 
programów Euratom i stanowi podstawę do 
odpowiedniego dostosowania realizacji 

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż trzy lata od rozpoczęcia 
realizacji programu. Obejmuje ona ocenę 
długotrwałych skutków poprzednich 
programów Euratom i stanowi podstawę do 
odpowiedniego dostosowania rozszerzeń i 
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programu. realizacji programu.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż cztery lata 
po upływie okresu określonego w art. 1, 
Komisja przeprowadza ocenę końcową 
programu. Obejmuje ona ocenę 
długotrwałych skutków poprzednich 
programów.

3. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż dwa lata po 
upływie okresu określonego w art. 1, 
Komisja przeprowadza ocenę końcową 
programu. Obejmuje ona ocenę 
długotrwałych skutków poprzednich 
programów.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cele szczegółowe, 
w programie będą wspierane działania 
przekrojowe, które gwarantują synergię 
wysiłków badawczych w pokonywaniu
wspólnych wyzwań. Dzięki programowi 
„Horyzont Europa” zostaną zapewnione 
odpowiednie powiązania i wspólne 
płaszczyzny, takie jak wspólne zaproszenia 
do składania wniosków. Powiązane 
działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji mogą również korzystać ze 
wsparcia finansowego dostępnego 
w ramach funduszy na podstawie 
rozporządzenia [ustanawiającego wspólne 
przepisy], o ile jest to zgodne z celami 
i przepisami tych funduszy.

Aby osiągnąć cele szczegółowe, 
w programie będą wspierane działania 
przekrojowe, które gwarantują synergię 
wysiłków badawczych w pokonywaniu 
wspólnych wyzwań. Dzięki programowi 
„Horyzont Europa” zostaną zapewnione 
odpowiednie powiązania i wspólne 
płaszczyzny, takie jak wspólne zaproszenia 
do składania wniosków. Powiązane 
działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji mogą również korzystać ze 
wsparcia finansowego dostępnego 
w ramach funduszy na podstawie 
rozporządzenia [ustanawiającego wspólne 
przepisy] lub innych unijnych programów 
i instrumentów finansowych, o ile jest to 
zgodne z celami i przepisami tych 
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funduszy, programów i instrumentów.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety określone w programach prac 
zostaną ustalone przez Komisję na 
podstawie jej priorytetów politycznych, 
wkładu ze strony krajowych organów 
publicznych i zainteresowanych stron 
z dziedziny jądrowej skupionych 
w organizacjach lub strukturach takich jak 
europejskie platformy technologiczne, 
stowarzyszenia, inicjatywy i fora 
techniczne (ds. systemów jądrowych 
i bezpieczeństwa jądrowego, 
gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi, wypalonego paliwa 
jądrowego, ochrony radiologicznej, 
zagrożenia związanego z narażeniem na 
niskie dawki promieniowania, 
zabezpieczeń materiałów jądrowych, 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego 
i badań nad syntezą jądrową) lub w innej 
dowolnej organizacji lub forum 
skupiającym podmioty z dziedziny 
jądrowej.

Priorytety określone w programach prac 
zostaną ustalone przez Komisję na 
podstawie jej priorytetów politycznych, 
wkładu ze strony krajowych organów 
publicznych i zainteresowanych stron 
z dziedziny jądrowej skupionych 
w organizacjach lub strukturach takich jak 
europejskie platformy technologiczne, 
stowarzyszenia, inicjatywy i fora 
techniczne (ds. systemów jądrowych 
i bezpieczeństwa jądrowego, 
gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi, wypalonego paliwa 
jądrowego, ochrony radiologicznej, 
zagrożenia związanego z narażeniem na 
niskie dawki promieniowania, 
zabezpieczeń materiałów jądrowych, 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego 
i badań nad syntezą jądrową) lub w innej 
dowolnej organizacji lub forum 
skupiającym odpowiednie zainteresowane 
podmioty.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Bezpieczeństwo jądrowe: 
bezpieczeństwo jądrowe systemów 

1) Bezpieczeństwo jądrowe: 
bezpieczeństwo jądrowe systemów 
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reaktorów i cykli paliwowych 
wykorzystywanych we Wspólnocie lub, 
w zakresie niezbędnym do utrzymania 
szerokiej wiedzy fachowej na temat 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie, 
tych rodzajów reaktorów i cykli 
paliwowych, które mogą być używane 
w przyszłości, przy czym uwagę skupia się 
wyłącznie na aspektach bezpieczeństwa, 
łącznie ze wszystkimi aspektami cyklu 
paliwowego, takimi jak separacja 
i transmutacja.

reaktorów i cykli paliwowych 
wykorzystywanych we Wspólnocie lub, 
w zakresie niezbędnym do utrzymania i 
rozwijania szerokiej wiedzy fachowej na 
temat bezpieczeństwa jądrowego we 
Wspólnocie, tych rodzajów reaktorów 
i cykli paliwowych, które mogą być 
używane w przyszłości, przy czym uwagę 
skupia się wyłącznie na aspektach 
bezpieczeństwa, łącznie ze wszystkimi 
aspektami cyklu paliwowego, takimi jak 
separacja i transmutacja.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Likwidacja obiektów jądrowych: 
badania na rzecz rozwoju i oceny 
technologii służących likwidacji obiektów 
jądrowych i remediacji środowiska; 
wspieranie wymiany najlepszych praktyk 
i wiedzy w zakresie likwidacji obiektów 
jądrowych.

3) Likwidacja obiektów jądrowych: 
badania na rzecz rozwoju i oceny 
technologii służących likwidacji obiektów 
jądrowych i remediacji środowiska; 
wspieranie wymiany najlepszych praktyk i
wiedzy w zakresie likwidacji obiektów 
jądrowych, w tym poprzez łączenie 
zasobów i personelu w centrach 
doskonałości.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – śródtytuł 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki ścieżek oddziaływania 
w zakresie innowacji

Wskaźniki ścieżek oddziaływania 
w zakresie innowacji

Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia 
poziomu 3 % PKB w wyniku programu 

Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia celu, 
jakim jest przeznaczanie 3 % PKB na 
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Euratom badania i rozwój, w wyniku programu 
Euratom
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w 
sprawie programu badawczo-szkoleniowego EURATOM na lata 2021–2025. Wniosek bazuje 
na poprzednich programach, uwzględnia jednak kilka kluczowych postulatów wysuwanych 
przez Parlament Europejski w przeszłości, a mianowicie uproszczenie programu i lepsze 
dostosowanie do szerszego programu badań naukowych „Horyzont Europa”.

Sprawozdawczyni jest zdania, że dalsze zwiększanie bezpieczeństwa działań związanych z 
energią jądrową ma kluczowe znaczenie dla czerpania korzyści z technologii przy 
jednoczesnej minimalizacji związanego z nią ryzyka. Starzejąca się unijna infrastruktura 
jądrowa wymagać będzie nie tylko bardziej intensywnych badań związanych z likwidacją, ale 
także nowych, bezpieczniejszych i bardziej efektywnych sposobów eksploatacji i utrzymania 
istniejących reaktorów.

Aby osiągnąć cele klimatyczne określone w porozumieniu paryskim, UE musi stosować 
całkowicie bezpieczne i zrównoważone technologie i innowacje. Energia jądrowa, jako 
niskoemisyjna forma energii, stanowi ważną część koszyka energetycznego w niektórych 
państwach członkowskich i może przyczynić się do dekarbonizacji całego systemu 
energetycznego UE. Zasadnicze znaczenie ma jednak bezpieczna eksploatacja istniejących 
modeli reaktorów i przygotowanie na nowe technologie. 

Europa jest światowym liderem w dziedzinie badań jądrowych oraz w kwestiach 
bezpieczeństwa związanych z materiałami i odpadami jądrowymi. Powinniśmy w dalszym 
ciągu inwestować w nowatorskie badania w tej dziedzinie, aby utrzymać poziom umiejętności 
i wiedzy niezbędny dla bezpiecznego wykorzystywania energii jądrowej. Ponadto konieczne 
są inwestycje w rozwój technologii syntezy jądrowej i realizacja planu działania w zakresie 
syntezy jądrowej. Największa część funduszy w ramach tego programu powinna być nadal 
wykorzystywana do badań nad syntezą jądrową.

W związku z tym, że program jest objęty traktatem Euratom, nadal pozostaje on poza 
ogólnymi unijnymi programami ramowymi w dziedzinie nauki i badań naukowych. W opinii
sprawozdawczyni rozróżnienie to jest całkowicie arbitralne, a dzięki integracji obu 
programów możliwe jest osiągnięcie większej synergii i lepszych wyników naukowych. 
Szczególnie ważne byłoby rozszerzenie uprawnień kontrolnych i legislacyjnych Parlamentu 
Europejskiego na program badawczo-szkoleniowy Euratom, jako że wpisuje się to w rolę 
Parlamentu jako współprawodawcy w kwestiach budżetowych.

Niniejszy wniosek zmierza jednak w dobrym kierunku, gdyż de facto dostosowuje program 
do zasad i przepisów programu „Horyzont Europa”. Oprócz dostosowania technicznego 
istotne jest również utrzymanie tych samych zasad doskonałości i otwartej nauki w obu 
programach.
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