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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa 
dopĺňa program Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0437),

– so zreteľom na článok 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom 
(C8-0380/2018),

– so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0000/2018),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Tento program je veľmi dôležitou 
súčasťou úsilia Únie zachovať si a 
posilňovať vedúce postavenie v oblasti 
vedy a priemyslu, pokiaľ ide o energetické 
technológie. S cieľom podporiť bezpečnú 
prevádzku existujúcich jadrových 
elektrární a uľahčiť dekarbonizáciu 
energetického systému bude výskum 
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jadrového štiepenia naďalej tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť programu 
Euratomu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Podporou jadrového výskumu by 
program mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
programu Európsky horizont – rámcový 
program pre výskum a inovácie (ďalej len 
„program Európsky horizont“), 
stanoveného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […]20, a mal 
by uľahčiť vykonávanie stratégie Európa 
2030, ako aj posilniť Európsky výskumný 
priestor.

(7) Podporou jadrového výskumu by 
program mal prispieť k dosiahnutiu cieľov 
programu Európsky horizont – rámcový 
program pre výskum a inovácie (ďalej len 
„program Európsky horizont“), 
stanoveného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […],
predovšetkým podporou excelentnosti a 
otvorenej vedy a mal by uľahčiť 
vykonávanie stratégie Európa 2030, ako aj 
posilniť Európsky výskumný priestor.

__________________ __________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z […], ktorým sa 
zriaďuje deviaty rámcový program EÚ –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2021 – 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 
1291/2013 (Ú. v. […]).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z […], ktorým sa 
zriaďuje deviaty rámcový program EÚ –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2021 – 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 
1291/2013 (Ú. v. […]).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Cieľom programu by malo byť 
dosiahnutie synergie s programom 
Európsky horizont a ostatnými programami 

(8) Cieľom programu by malo byť 
dosiahnutie synergie a väčšieho súladu s 
programom Európsky horizont a ostatnými 
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Únie, počnúc ich navrhovaním a 
strategickým plánovaním, výberom 
projektov, riadením, komunikáciou, 
šírením a využívaním výsledkov až po 
monitorovanie, audit a spravovanie. S 
cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a 
zvýšiť pákový efekt financovania EÚ sa 
môžu uskutočniť presuny z iných 
programov Únie na činnosti v rámci 
programu Európsky horizont. V takýchto 
prípadoch sa budú riadiť pravidlami 
programu Európsky horizont.

programami Únie, počnúc ich navrhovaním 
a strategickým plánovaním, výberom 
projektov, riadením, komunikáciou, 
šírením a využívaním výsledkov až po 
monitorovanie, audit a spravovanie. S 
cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a 
zvýšiť pákový efekt financovania EÚ sa 
môžu uskutočniť presuny z iných 
programov Únie na činnosti v rámci 
programu Európsky horizont. V takýchto 
prípadoch sa budú riadiť pravidlami 
programu Európsky horizont.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) S cieľom zabezpečiť, aby bol 
program naďalej plne v súlade so 
strategickými a politickými cieľmi Únie, 
malo by sa počas vykonávania a 
hodnotenia programu konzultovať s 
Európskym parlamentom, a to vo všetkých 
relevantných etapách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Vzhľadom na úlohu Európskeho 
parlamentu ako spoluzákonodarcu v 
rozpočtových otázkach a na zabezpečenie 
jednotného navrhovania a vykonávania 
politík Únie v oblasti výskumu a vývoja by 
sa mal výskumný a vzdelávací program 
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Euratomu v budúcnosti prijať aj riadnym 
legislatívnym postupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie implementácie
programu sa stanovuje vo výške 1 675 000 
000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie vykonávania
programu sa stanovuje vo výške [XXX]
EUR v stálych cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v
odseku 1 je takéto:

Rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je 
takéto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 724 563 000 EUR na výskum a 
vývoj v oblasti jadrovej syntézy;

a) 43 % na výskum a vývoj v oblasti 
jadrovej syntézy 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 330 930 000 EUR na jadrové 
štiepenie, jadrovú bezpečnosť a ochranu 
pred žiarením;

b) 25 % na jadrové štiepenie, jadrovú 
bezpečnosť a ochranu pred žiarením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 619 507 000 EUR na priame akcie, 
ktoré realizuje Spoločné výskumné 
centrum.

c) 32 % na priame akcie, ktoré 
realizuje Spoločné výskumné centrum.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– aktívne presadzovanie politík na 
zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie 
občanov.

– záväzok dodržiavať demokratické 
zásady a medzinárodné ľudské práva, ako 
aj vykonávať politiky na zlepšenie 
hospodárskej a sociálnej situácie občanov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 
aby sa mohli využiť v rozhodovacom 
procese týkajúcom sa programu, jeho 
nástupníckeho programu a ostatných 
relevantných výskumných a inovačných 
iniciatív.

1. Hodnotenia sa vykonávajú aspoň 
každé dva roky, aby sa mohli využiť 
v rozhodovacom procese týkajúcom sa 
programu, jeho nástupníckeho programu 
a ostatných relevantných výskumných 
a inovačných iniciatív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však tri roky po začatí 
implementácie programu. Zahŕňa 
posúdenie dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich programov Euratomu a 
predstavuje základ pre prípadnú úpravu 
implementácie programu.

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však tri roky po začatí 
implementácie programu. Zahŕňa 
posúdenie dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich programov Euratomu a 
predstavuje základ pre prípadnú úpravu 
rozšírení a vykonávania programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci implementácie programu, 
najneskôr však štyri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie programu. 

3. Na konci vykonávania programu, 
najneskôr však dva roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie programu. 
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Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich programov.

Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia špecifických cieľov 
sa v rámci programu podporia prierezové 
činnosti, ktorými sa zabezpečí synergia 
výskumného úsilia pri riešení spoločných 
výziev. Príslušné prepojenia a rozhrania, 
ako napríklad spoločné výzvy na 
predkladanie návrhov, budú zabezpečené 
prostredníctvom programu Európsky 
horizont. Súvisiace činnosti v oblasti 
výskumu a inovácií môžu takisto využiť 
finančnú podporu z fondov v rámci 
nariadenia [nariadenia o spoločných 
ustanoveniach], pokiaľ je to v súlade s 
cieľmi týchto fondov a príslušnými 
právnymi predpismi.

V záujme dosiahnutia špecifických cieľov 
sa v rámci programu podporia prierezové 
činnosti, ktorými sa zabezpečí synergia 
výskumného úsilia pri riešení spoločných 
výziev. Príslušné prepojenia a rozhrania, 
ako napríklad spoločné výzvy na 
predkladanie návrhov, budú zabezpečené 
prostredníctvom programu Európsky 
horizont. Súvisiace činnosti v oblasti 
výskumu a inovácií môžu takisto využiť 
finančnú podporu z fondov v rámci 
nariadenia [nariadenia o spoločných 
ustanoveniach] alebo ďalších programov a 
finančných nástrojov Únie, pokiaľ sú v 
súlade s cieľmi a príslušnými právnymi 
predpismi týchto fondov, programov a 
nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Priority pracovných programov má 
Komisia stanoviť na základe svojich 
politických priorít, vstupov od 
vnútroštátnych orgánov verejnej moci a 
zainteresovaných strán v oblasti jadrového 
výskumu zoskupených v orgánoch alebo 

Priority pracovných programov má 
Komisia stanoviť na základe svojich 
politických priorít, vstupov od 
vnútroštátnych orgánov verejnej moci a 
zainteresovaných strán v oblasti jadrového 
výskumu zoskupených v orgánoch alebo 
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rámcoch, ako napr. európske technologické 
platformy, združenia, iniciatívy a technické 
fóra pre jadrové systémy a bezpečnosť, pre 
nakladanie s rádioaktívnym odpadom, 
vyhoreté jadrové palivo a ochranu pred 
žiarením/nebezpečenstvo nízkych dávok, 
jadrové záruky a fyzickú ochranu 
jadrových materiálov a jadrových 
zariadení, výskum v oblasti jadrovej 
syntézy alebo akákoľvek iná príslušná 
organizácia alebo fórum zainteresovaných 
strán v oblasti jadrovej energie.

rámcoch, ako napr. európske technologické 
platformy, združenia, iniciatívy a technické 
fóra pre jadrové systémy a bezpečnosť, pre 
nakladanie s rádioaktívnym odpadom, 
vyhoreté jadrové palivo a ochranu pred 
žiarením/nebezpečenstvo nízkych dávok, 
jadrové záruky a fyzickú ochranu 
jadrových materiálov a jadrových 
zariadení, výskum v oblasti jadrovej 
syntézy alebo akákoľvek iná príslušná 
organizácia alebo fórum príslušných 
zainteresovaných strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Jadrová bezpečnosť: bezpečnosť 
reaktorových systémov a jadrových 
palivových cyklov, ktoré sa používajú v 
Spoločenstve alebo typov reaktorov, ktoré 
by sa mohli v budúcnosti použiť, a to do 
rozsahu potrebného na zachovanie širokej 
odbornosti v oblasti jadrovej bezpečnosti v 
Spoločenstve, pričom sa zameria výhradne 
na hľadiská bezpečnosti vrátane všetkých 
aspektov jadrového palivového cyklu, ako 
je delenie a transmutácia.

(1) Jadrová bezpečnosť: bezpečnosť 
reaktorových systémov a jadrových 
palivových cyklov, ktoré sa používajú v 
Spoločenstve alebo typov reaktorov, ktoré 
by sa mohli v budúcnosti použiť, a to do 
rozsahu potrebného na zachovanie a 
rozvíjanie širokej odbornosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti v Spoločenstve, 
pričom sa zameria výhradne na hľadiská 
bezpečnosti vrátane všetkých aspektov 
jadrového palivového cyklu, ako je delenie 
a transmutácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vyradenie z prevádzky: výskum (3) Vyradenie z prevádzky: výskum 
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zameraný na vývoj a hodnotenie 
technológií vyraďovania jadrových 
zariadení z prevádzky a ich sanácie; 
podpora výmeny najlepších postupov a 
znalostí o vyraďovaní z prevádzky.

zameraný na vývoj a hodnotenie 
technológií vyraďovania jadrových 
zariadení z prevádzky a ich sanácie; 
podpora výmeny najlepších postupov a 
znalostí o vyraďovaní z prevádzky, a to aj 
prostredníctvom spoločného využívania 
zdrojov a personálu v strediskách 
excelentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha II – podnadpis 4 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele cesty k dosiahnutiu 
inovačného vplyvu

Ukazovatele cesty k dosiahnutiu 
inovačného vplyvu

Pokrok EÚ dosiahnutý pri plnení cieľa 3 
% HDP vďaka programu Euratomu

Pokrok EÚ pri dosahovaní cieľa výdavkov 
na výskum a vývoj vo výške 3 % HDP 
vďaka programu Euratomu

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia Rady o výskumnom a 
vzdelávacom programe Euratomu na roky 2021 – 2025. Návrh pokračuje po zavedenej ceste 
predchádzajúcich programov, ale rieši niektoré kľúčové otázky, ktoré formuloval Európsky 
parlament v minulosti: zjednodušenie programu a lepšie zosúladenie so širším výskumným 
programom Horizont Európa.

Spravodajkyňa je toho názoru, že sústavný rozvoj bezpečnosti jadrových operácií je kľúčom k 
využívaniu výhod technológie pri minimalizácii rizík spojených s touto technológiou. 
Starnutie jadrových zariadení EÚ si bude vyžadovať nielen zvýšený výskum v oblasti 
vyraďovania z prevádzky, ale aj nové, bezpečnejšie a efektívnejšie spôsoby prevádzkovania a 
údržby existujúcich reaktorov.

Aby EÚ splnila ciele v oblasti klímy stanovené v Parížskej dohode, musí využiť všetky 
bezpečné a udržateľné technológie a inovácie. Jadrová energia ako nízkouhlíková forma 
energie je významnou súčasťou energetického mixu v niektorých členských štátoch a má 
potenciál prispieť k dekarbonizácii energetického systému EÚ ako celku. Nevyhnutná je však 
bezpečná prevádzka existujúcich modelov reaktorov a príprava na nové technológie. 

Európa je svetovým lídrom v oblasti jadrového výskumu a bezpečnosti a v otázkach ochrany 
súvisiacich s jadrovými materiálmi a jadrovým odpadom. Mali by sme aj naďalej investovať 
do špičkového výskumu v týchto oblastiach, aby sme si udržali schopnosti a znalosti potrebné 
pre bezpečnú a chránenú prevádzku jadrových elektrární. Okrem toho sú potrebné investície 
do vývoja technológií jadrovej syntézy a do rozhodného dokončenia plánu jadrovej syntézy. 
Najväčší podiel finančných prostriedkov v rámci tohto programu by sa mal aj naďalej 
využívať v oblasti výskumu jadrovej syntézy.

Keďže program patrí do pôsobnosti Zmluvy o Euratome, je aj naďalej súčasťou všeobecných 
rámcových programov EÚ pre vedu a výskum. Spravodajkyňa sa domnieva, že toto rozlíšenie 
je úplne svojvoľné a že integráciou týchto dvoch programov by sa mohla dosiahnuť väčšia 
súčinnosť a lepšie vedecké výsledky. Osobitne dôležité by bolo rozšírenie kontrolných a 
legislatívnych právomocí Európskeho parlamentu na výskumný a vzdelávací program 
Euratomu, čo zodpovedá úlohe Parlamentu ako spoluzákonodarcu v rozpočtových otázkach.

Tento návrh každopádne ide správnym smerom, ktorým je de facto zosúladenie programu s 
pravidlami a predpismi programu Horizont Európa. Popri technickom zosúladení je takisto 
veľmi dôležité, aby sa v týchto dvoch programov zachovali rovnaké zásady excelentnosti a 
otvorenej vedy.
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