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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu nařízení 
Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a 
odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0698),

– s ohledem na článek 7 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0009/2018),

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0258/2018),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4



Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Za účelem zajištění kontinuity 
jaderného výzkumu na úrovni Společenství 
je nezbytné zavést program Společenství 
pro výzkum a odbornou přípravu na období 
od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 
(dále jen „program Euratomu“). Program 
Euratomu by měl mít stejné cíle jako 
program na období 2014–2018, podporovat 
stejné činnosti a používání stejných 
způsobů provádění, které se ukázaly být 
účinnými a přiměřenými pro dosažení cílů 
programu. 

(4) Za účelem zajištění kontinuity 
jaderného výzkumu na úrovni Společenství 
a dosažení cílů v této oblasti je nezbytné 
zavést program Společenství pro výzkum 
a odbornou přípravu na období od 1. ledna 
2019 do 31. prosince 2020 (dále jen 
„program Euratomu“). Program Euratomu 
by měl mít stejné cíle jako program na 
období 2014–2018, podporovat stejné 
činnosti a používání stejných způsobů 
provádění, které se ukázaly být účinnými a 
přiměřenými pro dosažení cílů programu. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Navzdory možnému vlivu jaderné 
energetiky na zásobování energií a 
hospodářský rozvoj mohou vážné jaderné 
havárie ohrozit lidské zdraví. V programu 
Euratomu by proto měla být věnována co 
největší pozornost aspektům jaderné 
bezpečnosti a v příslušných případech také 
jaderného zabezpečení, kterými se zabývá 
Společné výzkumné středisko (dále jen 
„JRC“). 

(6) Navzdory možnému vlivu jaderné 
energetiky na zásobování energií a 
hospodářský rozvoj mohou vážné jaderné 
havárie ohrozit ve střednědobém 
i dlouhodobém horizontu lidské zdraví a 
životní prostředí. V programu Euratomu by 
proto měla být věnována co největší 
pozornost aspektům jaderné bezpečnosti a 
v příslušných případech také jaderného 
zabezpečení, kterými se zabývá Společné 
výzkumné středisko (dále jen „JRC“). 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský strategický plán pro 
energetické technologie (dále jen „plán 
SET“) stanovený v závěrech ze zasedání 
Rady konaného v Bruselu dne 28. února 
2008 přispívá k rychlejšímu rozvoji 
portfolia nízkouhlíkových technologií. 
Evropská rada se na svém zasedání dne 4. 

(7) Evropský strategický plán pro 
energetické technologie (dále jen „plán 
SET“) stanovený v závěrech ze zasedání 
Rady konaného v Bruselu dne 28. února 
2008 přispívá k rychlejšímu postupu 
inovací v oblasti evropských pokročilých 
nízkouhlíkových technologií. Evropská 



února 2011 dohodla, že Unie a její členské 
státy budou podporovat investice do 
obnovitelných zdrojů energie a do 
bezpečných a udržitelných 
nízkouhlíkových technologií a zaměří se na 
provádění technologických priorit 
stanovených v plánu SET. Každý členský 
stát má i nadále možnost zvolit si druh 
technologií, které bude podporovat.

rada se na svém zasedání dne 4. února 
2011 dohodla, že Unie a její členské státy 
budou podporovat investice 
do obnovitelných zdrojů energie 
a do bezpečných a udržitelných 
nízkouhlíkových technologií, včetně 
jaderné energetiky, a zaměří se 
na provádění technologických priorit 
stanovených v plánu SET. Opatření č. 10 
(jaderná energetika) plánu SET má za cíl 
zachování vysoké míry bezpečnosti 
jaderných reaktorů a souvisejících 
palivových cyklů při provozu jaderných 
elektráren a jejich vyřazování z provozu 
a zároveň zvyšování jejich účinnosti. 
Každý členský stát má i nadále možnost 
zvolit si druh technologií, které bude 
podporovat.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož všechny členské státy mají 
jaderná zařízení nebo zejména pro lékařské 
účely využívají radioaktivní materiály, 
uznala Rada ve svých závěrech ze zasedání 
konaného v Bruselu ve dnech 1. a 2. 
prosince 2008, že jsou i nadále potřebné 
dovednosti na poli jaderné energie, které 
by měly být zajišťovány především formou 
vhodného vzdělávání a odborné přípravy 
propojených s výzkumem a 
koordinovaných na úrovni Společenství. 

(8) Jelikož všechny členské státy mají 
jaderná zařízení nebo zejména pro lékařské 
účely využívají radioaktivní materiály, 
uznala Rada ve svých závěrech ze zasedání 
konaného v Bruselu ve dnech 1. a 2. 
prosince 2008, že jsou i nadále zapotřebí 
dovednosti na poli jaderné energie, které 
by měly být zajišťovány především formou 
vhodného vzdělávání a odborné přípravy 
na všech úrovních a na základě řádné 
koordinace výzkumných projektů na 
evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ačkoli je na rozhodnutí každého 
členského státu, zda bude jadernou energii 

(9) Ačkoli je na rozhodnutí každého 
členského státu, zda bude jadernou energii 



využívat, uznává se rovněž, že jaderná 
energetika má v různých členských státech 
různé úlohy.

využívat, uznává se rovněž, že jaderný 
výzkum hraje ve všech členských státech 
důležitou úlohu, a to v neposlední řadě 
v oblasti lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Má-li se jaderná syntéza stát 
věrohodnou alternativou pro komerční 
výrobu energie, je zaprvé nutné úspěšně a 
včas dokončit výstavbu projektu ITER a 
zahájit jeho provoz. Zadruhé je nezbytné 
vypracovat ambiciózní, ale přitom 
realistický plán pro výrobu elektřiny do 
roku 2050. K dosažení těchto cílů je 
zapotřebí, aby byl evropský program 
jaderné syntézy směrován na společný 
program činnosti zaměřené na realizaci 
tohoto plánu. V zájmu zajištění výsledků 
probíhající výzkumné činnosti v oblasti 
jaderné syntézy, jakož i v zájmu plnění 
dlouhodobého závazku ze strany 
působících subjektů v této oblasti a 
spolupráce mezi nimi by se měla zajistit 
kontinuita podpory ze strany Společenství. 
Měl by se klást větší důraz především na 
činnosti na podporu projektu ITER a 
rovněž na vývoj směřující k 
demonstračnímu reaktoru, případně i 
výraznější zapojení soukromého sektoru. 
Provedením takovéto racionalizace a 
změnou zaměření by nemělo být ohroženo 
vedoucí postavení Evropy ve vědecké obci, 
která se zabývá jadernou syntézou.

(11) Má-li se jaderná syntéza stát 
věrohodnou alternativou pro komerční 
výrobu energie, je zaprvé nutné úspěšně a 
včas dokončit výstavbu projektu ITER a 
zahájit jeho provoz, k čemuž by mohl 
výrazně přispět program Euratomu. 
Zadruhé je nezbytné vypracovat 
ambiciózní, ale přitom realistický plán pro 
výrobu elektřiny do roku 2050. K dosažení 
těchto cílů je zapotřebí, aby byl evropský 
program jaderné syntézy směrován na 
společný program činnosti zaměřené 
na realizaci tohoto plánu. V zájmu zajištění 
výsledků probíhající výzkumné činnosti v 
oblasti jaderné syntézy, jakož i v zájmu 
plnění dlouhodobého závazku ze strany 
působících subjektů v této oblasti 
a spolupráce mezi nimi by se měla zajistit 
kontinuita dlouhodobé podpory ze strany 
Společenství. Měl by se klást větší důraz 
především na činnosti na podporu projektu 
ITER a rovněž na vývoj směřující k 
demonstračnímu reaktoru, případně i 
výraznější zapojení soukromého sektoru. 
Provedením takovéto racionalizace a 
změnou zaměření by nemělo být ohroženo 
vedoucí postavení Evropy ve vědecké obci, 
která se zabývá jadernou syntézou.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



(12) JRC by mělo nadále poskytovat 
nezávislou vědeckou a technologickou 
podporu orientovanou na potřeby 
uživatelů, pokud jde o tvorbu, 
vypracovávání, provádění a sledování 
politik Společenství, zejména v oblasti 
výzkumu a odborné přípravy týkajících se 
jaderné bezpečnosti a jaderného 
zabezpečení.  Aby se optimalizovaly lidské 
zdroje a vyloučilo zdvojení výzkumu v 
Unii, měla by být u jakékoliv nové činnosti 
JRC zkontrolována její soudržnost s již 
existujícími činnostmi ve členských 
státech.  Bezpečnostní aspekty rámcového 
programu Horizont 2020 by měly být 
omezeny pouze na přímé akce JRC.

(12) JRC by mělo nadále poskytovat 
nezávislou vědeckou a technologickou 
podporu orientovanou na potřeby 
uživatelů, pokud jde o tvorbu, 
vypracovávání, provádění a sledování 
politik Společenství, zejména v oblasti 
výzkumu a odborné přípravy týkajících se 
jaderné bezpečnosti, jaderného 
zabezpečení, záruk a nešíření jaderných 
zbraní. Aby se optimalizovaly lidské 
zdroje a vyloučilo zdvojení výzkumu v 
Unii, měla by být u jakékoliv nové činnosti 
JRC zkontrolována její soudržnost s již 
existujícími činnostmi ve členských 
státech. Bezpečnostní aspekty rámcového 
programu Horizont 2020 by měly být 
omezeny pouze na přímé akce JRC. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Úlohou Unie je rozvíjet v zájmu 
všech jejích členských států rámec na 
podporu společného špičkového výzkumu, 
vytváření a uchovávání znalostí v oblasti 
technologií jaderného štěpení, přičemž 
zvláštní důraz je kladen na bezpečnost, 
zabezpečení, radiační ochranu a nešíření. K 
tomu jsou zapotřebí nezávislé vědecké 
poznatky, k nimž může JRC velmi 
významně přispět. Tato skutečnost byla 
uznána ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
nazvaném „Stěžejní iniciativa strategie 
Evropa 2020 – Unie inovací“, ve kterém 
Komise uvedla svůj záměr posílit 
prostřednictvím JRC úlohu vědeckých 
poznatků při tvorbě politiky. JRC navrhuje 
reagovat na tuto výzvu tak, že výzkum v 
oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného 
zabezpečení soustředí na priority politik 
Unie.

(14) Úlohou Unie je rozvíjet v zájmu 
všech jejích členských států rámec na 
podporu společného špičkového výzkumu, 
vytváření a uchovávání znalostí v oblasti 
technologií jaderného štěpení, přičemž 
zvláštní důraz je kladen na bezpečnost, 
zabezpečení, zpracování jaderného 
odpadu, radiační ochranu a nešíření. K 
tomu jsou zapotřebí nezávislé vědecké 
poznatky, k nimž může JRC velmi 
významně přispět. Tato skutečnost byla 
uznána ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
nazvaném „Stěžejní iniciativa strategie 
Evropa 2020 – Unie inovací“, ve kterém 
Komise uvedla svůj záměr posílit 
prostřednictvím JRC úlohu vědeckých 
poznatků při tvorbě politiky. JRC navrhuje 
reagovat na tuto výzvu tak, že výzkum v 
oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného 
zabezpečení soustředí na priority politik 
Unie.



Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S cílem prohloubit vztah mezi 
vědou a společností a posílit důvěru 
veřejnosti ve vědu by měl program 
Euratomu podporovat informované 
zapojování občanů a občanské společnosti 
do záležitostí výzkumu a inovací tím, že 
bude podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
více zpřístupní vědecké znalosti, vytvoří 
programy odpovědného výzkumu a 
inovací, které odpovídají zájmům a 
očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast v 
činnostech programu Euratomu. 

(15) S cílem prohloubit vztah mezi 
vědou a společností a posílit důvěru 
veřejnosti ve vědu by měl program 
Euratomu zajistit lepší poskytování 
informací, aby bylo možné zapojit občany 
a občanskou společnost do záležitostí 
výzkumu a inovací na základě jejich 
informovanosti tím, že bude podporovat 
vzdělávání v oblasti vědy, více zpřístupní 
vědecké znalosti, vytvoří programy 
odpovědného výzkumu a inovací, které 
odpovídají zájmům a očekáváním občanů a 
občanské společnosti, a usnadní jejich 
účast v činnostech programu Euratomu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výsledky debat, jež se uskutečnily 
na sympoziu o výhodách a omezeních 
výzkumu jaderného štěpení pro 
nízkouhlíkové hospodářství, které 
organizovala Komise a Evropský 
hospodářský a sociální výbor ve dnech 26. 
a 27. února 2013 v Bruselu a bylo 
připraveno na základě interdisciplinární 
studie se zapojením mimo jiné odborníků z 
oblasti energetiky, ekonomie a 
společenských věd, uznaly potřebu 
pokračovat v jaderném výzkumu na 
evropské úrovni.

(17) Podle výsledků diskuzí, jež se 
uskutečnily na sympoziu o výhodách a 
omezeních výzkumu jaderného štěpení pro 
nízkouhlíkové hospodářství, které 
organizovala Komise a Evropský 
hospodářský a sociální výbor ve dnech 26. 
a 27. února 2013 v Bruselu a které bylo 
připraveno na základě interdisciplinární 
studie, mimo jiné se zapojením odborníků 
z oblasti energetiky, ekonomie a 
společenských věd, je potřeba pokračovat 
v jaderném výzkumu na evropské úrovni, 
včetně výzkumu v oblasti jaderného 
štěpení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení



Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program Euratomu by měl přispívat 
k přitažlivosti výzkumných profesí v Unii. 
Náležitá pozornost by se měla věnovat 
Evropské chartě pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků 17 spolu s dalšími 
příslušnými referenčními rámci 
stanovenými v rámci Evropského 
výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

(18) Program Euratomu by měl přispívat 
k přitažlivosti výzkumných profesí v Unii 
a pomoci získat mladé lidi pro vědecký 
výzkum v této oblasti. Náležitá pozornost 
by se měla věnovat Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků 17 
spolu s dalšími příslušnými referenčními 
rámci stanovenými v rámci Evropského 
výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

_________________ _________________
17 Doporučení Komise ze dne 11. března 
2005 o Evropské chartě pro výzkumné 
pracovníky a o Kodexu chování pro 
přijímání výzkumných pracovníků (Úř. 
věst. L 75, 22.3.2005, s. 67). 

17 Doporučení Komise ze dne 11. března 
2005 o Evropské chartě pro výzkumné 
pracovníky a o Kodexu chování pro 
přijímání výzkumných pracovníků (Úř. 
věst. L 75, 22.3.2005, s. 67).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) U činností vytvořených v rámci 
programu Euratomu by se mělo usilovat o 
podporu rovnosti žen a mužů v oblasti 
výzkumu a inovací, a to zejména řešením 
základních příčin genderové 
nevyváženosti, využíváním plného 
potenciálu jak výzkumných pracovnic, tak 
výzkumných pracovníků a začleňováním 
genderového rozměru do obsahu projektů 
s cílem zvyšovat kvalitu výzkumu a 
podněcovat inovaci. V rámci těchto 
činností by se mělo rovněž usilovat o 
uplatňování zásad souvisejících s rovností 
mezi ženami a muži stanovených v 
článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii a v 
článku 8 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

(19) Při činnosti prováděné v rámci 
programu Euratomu je nutné řídit se 
zásadou rovnosti žen a mužů v oblasti 
výzkumu a inovací, a to zejména tak, že se 
budou řešit základní příčiny genderové 
nevyváženosti, bude se využívat celý 
potenciál jak výzkumných pracovnic, tak 
výzkumných pracovníků a bude se 
zlepšovat jejich přístup do výzkumných 
programů s cílem zvyšovat kvalitu 
výzkumu a podněcovat inovace. V rámci 
těchto činností by se mělo rovněž usilovat 
o uplatňování zásad souvisejících s 
rovností mezi ženami a muži stanovených 
v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii a 
v článku 8 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.



Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Euratomu by se měly dodržovat základní 
etické zásady. Pokud jde o energetické 
otázky, měla by být případně zohledňována 
stanoviska Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích. Při 
výzkumných činnostech by měl být rovněž 
brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování EU a mělo by se omezit 
využívání zvířat při výzkumu a testování s 
konečným cílem využívání zvířat nahradit. 
Při provádění všech činností by měl být 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.

(20) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Euratomu by se měly dodržovat základní 
etické zásady. Pokud jde o energetické 
otázky, měla by být případně zohledňována 
stanoviska Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích. Při 
výzkumných činnostech by měl být rovněž 
brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování EU a mělo by se nahradit 
využívání zvířat při výzkumu a testování s 
konečným cílem využívání zvířat zakázat. 
Při provádění veškeré činnosti by měl být 
zajištěn nejvyšší stupeň ochrany lidského 
zdraví.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Většího dopadu by rovněž mělo být 
dosaženo kombinací programu Euratomu a 
soukromých prostředků v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v 
klíčových oblastech, v nichž by výzkum a 
inovace mohly přispět k širším cílům Unie 
v oblasti konkurenceschopnosti. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zapojení 
malých a středních podniků.

(21) Většího dopadu by rovněž mělo být 
dosaženo kombinací programu Euratomu a 
soukromých prostředků v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v 
klíčových oblastech, v nichž by výzkum a 
inovace mohly přispět k širším cílům Unie 
v oblasti konkurenceschopnosti. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zapojení 
malých a středních podniků, včetně nově 
vznikajících inovativních subjektů 
v příslušné oblasti výzkumu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



(25) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a případně 
sankcí. Revidovaná kontrolní strategie, jež 
posunuje své zaměření od minimalizace 
míry chyb ke kontrole založené na analýze 
rizika a ke zjišťování podvodů, by měla 
omezit zátěž, kterou kontrola představuje 
pro účastníky.

(25) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí na 
základě společných auditních postupů, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a případně 
sankcí. Revidovaná kontrolní strategie 
založená na společných zásadách 
a kritériích na úrovni EU, která by se 
spíše než na minimalizaci chybovosti 
zaměřovala na kontrolu založenou na 
analýze rizika a na zjišťování podvodů, by 
měla omezit zátěž, kterou pro účastníky 
kontrola představuje.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Je důležité zajistit řádné finanční 
řízení programu Euratomu a jeho 
provádění co nejúčinnějším a uživatelsky 
nejvstřícnějším způsobem a současně 
zaručit právní jistotu a jeho přístupnost pro 
všechny účastníky.  Je nezbytné zajistit 
soulad s příslušnými ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
966/2012 (dále jen „finanční nařízení“) 19a 
s požadavky na zjednodušení a zlepšování 
právní úpravy.

(26) Je důležité zajistit řádné finanční 
řízení programu Euratomu a jeho 
provádění co nejúčinnějším a uživatelsky 
nejvstřícnějším způsobem a současně 
zaručit právní jistotu a zajistit řádnou 
informovanost případných příjemců 
finančních prostředků, tak aby byl tento 
program pro všechny účastníky 
přístupnější. Je nezbytné zajistit soulad s 
příslušnými ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Eutarom) č. 966/2012 (dále jen „finanční 
nařízení“) 19a s požadavky na 
zjednodušení a zlepšování právní úpravy.

_________________ _________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 
zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 
1.). 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 
zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 
1.).



Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pro dosažení cílů programu 
Euratomu v příslušných oblastech je nutná 
podpora průřezových činností, a to jak v 
rámci programu Euratomu, tak společně s 
činnostmi rámcového programu Horizont 
2020.

(33) Pro dosažení cílů programu 
Euratomu v příslušných oblastech je nutná 
podpora průřezových činností, a to jak v 
rámci programu Euratomu, tak společně 
s činnostmi rámcového programu Horizont 
2020, jako je tomu v případě akcí „Marie 
Curie-Skłodowské“, v jejichž rámci je 
podporována mobilita výzkumných 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu 
Euratomu je provádět výzkumné činnosti a 
odbornou přípravu s důrazem na průběžné 
zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného 
zabezpečení a radiační ochrany, a 
především případně přispět k dlouhodobé 
dekarbonizaci energetického systému 
bezpečným, efektivním a zabezpečeným 
způsobem. Obecný cíl se provede 
prostřednictvím činností uvedených v 
příloze I ve formě přímých a nepřímých 
akcí, které sledují specifické cíle uvedené v 
odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

1. Obecným cílem programu 
Euratomu je provádět výzkumné činnosti a 
odbornou přípravu s důrazem na průběžné 
zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného 
zabezpečení a radiační ochrany, a 
především přispět k dlouhodobé 
dekarbonizaci energetického systému 
bezpečným, efektivním a zabezpečeným 
způsobem. Obecný cíl se provede 
prostřednictvím činností uvedených v 
příloze I ve formě přímých a nepřímých 
akcí, které sledují specifické cíle uvedené v 
odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpořit bezpečnost jaderných 
systémů;

a) podpořit bezpečnost jaderných 
systémů, mimo jiné prostřednictvím 
strukturálních přeshraničních inspekcí v 
případě jaderných zařízení, která se 



nacházejí v blízkosti hranic s jedním nebo 
několika členskými státy;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispět k vývoji bezpečnějších 
dlouhodobých řešení pro nakládání s 
konečným jaderným odpadem včetně 
geologického ukládání, jakož i separace a 
transmutace; 

b) přispět ke spolupráci na úrovni EU 
a se třetími zeměmi při identifikaci a 
vývoji bezpečnějších dlouhodobých řešení 
pro nakládání s konečným jaderným 
odpadem včetně geologického ukládání, 
jakož i separace a transmutace;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšení jaderné bezpečnosti, 
včetně bezpečnosti paliva a reaktorů, 
nakládání s odpadem, včetně konečného 
geologického uložení, jakož i separace a 
transmutace; vyřazování z provozu a 
připravenost na mimořádné události; 

a) zlepšení jaderné bezpečnosti, 
včetně: bezpečnosti paliva a reaktorů, 
nakládání s odpadem s cílem zabránit 
případným nežádoucím dopadům na 
člověka nebo životní prostředí, včetně 
konečného geologického uložení, jakož i 
separace a transmutace; vyřazování z 
provozu a připravenost na mimořádné 
události; 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšit jaderné zabezpečení, včetně 
jaderných záruk, nešíření jaderných zbraní, 
boje proti nedovolenému obchodování a 
jaderné forenzní vědy; 

b) zlepšit jaderné zabezpečení, včetně 
jaderných záruk, nešíření jaderných zbraní, 
boje proti nedovolenému obchodování, 
jaderné forenzní vědy, ukládání surovin a 
radioaktivního odpadu, boje proti 
případným kybernetickým útokům na 
jaderné elektrárny, snižování rizika 



teroristických činů namířených proti 
těmto elektrárnám a strukturálních 
přeshraničních inspekcí v případě 
jaderných zařízení, která se nacházejí v 
blízkosti hranic s jedním nebo několika 
členskými státy EU;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora řízení znalostí, vzdělávání 
a odborné přípravy, 

d) podpora řízení znalostí, vzdělávání 
a odborné přípravy, včetně dlouhodobé 
odborné přípravy s cílem reagovat na 
neustálý vývoj, který umožňují nové 
technologie;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Program Euratomu se provádí 
takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že 
podporované priority a činnosti odpovídají 
měnícím se potřebám a zohledňují 
vyvíjející se stav vědy, technologií, 
inovací, tvorby politik, trhů a společnosti s 
cílem optimalizovat lidské a finanční 
zdroje a zamezit zdvojení jaderného 
výzkumu a vývoje v Unii.

4. Program Euratomu se provádí 
takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že 
podporované priority a činnosti odpovídají 
měnícím se potřebám a zohledňují 
vyvíjející se stav vědy, technologií, 
inovací, tvorby politik (zejména 
energetické a environmentální politiky), 
trhů a společnosti s cílem optimalizovat 
lidské a finanční zdroje, rozvíjet 
součinnost mezi stávajícími programy a 
projekty a zamezit zdvojení jaderného 
výzkumu a vývoje v Unii.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



2. Finanční krytí programu Euratomu 
může rovněž zahrnovat výdaje týkající se 
přípravných, sledovacích, kontrolních, 
auditních a hodnotících činností, které jsou 
potřebné pro řízení tohoto programu a 
dosahování jeho cílů, zejména studií a 
jednání odborníků, pokud se vztahují k 
obecným cílům tohoto nařízení, výdaje 
související se sítěmi informačních 
technologií zaměřenými na zpracování a 
výměnu informací, jakož i všechny ostatní 
výdaje na technickou a administrativní 
pomoc, které Komise vynaloží pro účely 
řízení programu Euratomu. Náklady na 
průběžné a opakující se činnosti, jako jsou 
například kontrola, audit a sítě 
informačních technologií, budou hrazeny v 
rámci správních výdajů Komise podle 
rozpisu v odstavci 1. 

2. Finanční krytí programu Euratomu 
může rovněž zahrnovat výdaje týkající se 
přípravných, sledovacích, kontrolních, 
auditních a hodnotících činností, které jsou 
potřebné pro řízení tohoto programu a 
dosahování jeho cílů, zejména studií a 
jednání odborníků, pokud se vztahují k 
obecným cílům tohoto nařízení, výdaje 
související se sítěmi informačních 
technologií zaměřenými na zpracování a 
výměnu informací a s bezpečností těchto 
sítí, jakož i všechny ostatní výdaje na 
technickou a administrativní pomoc, které 
Komise vynaloží pro účely řízení programu 
Euratomu. Náklady na průběžné a 
opakující se činnosti, jako jsou například 
kontrola, audit a sítě informačních 
technologií, budou hrazeny v rámci 
správních výdajů Komise podle rozpisu v 
odstavci 1.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zemí či území přidružených k 
sedmému rámcovému programu Euratomu 
nebo programu Euratomu pro výzkum a 
odbornou přípravu na období 2014–2018.

c) zemí či území přidružených k 
sedmému rámcovému programu Euratomu 
nebo programu Euratomu pro výzkum a 
odbornou přípravu na období 2014–2018, 
nebo účastnících se jich jako členský stát.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V pracovních programech 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se zohlední 
stav vědy, technologií a inovací na 
vnitrostátní úrovni, úrovni Unie a 
mezinárodní úrovni a důležité aspekty 
vývoje politiky, trhu a společnosti. V 
případě potřeby se programy aktualizují.

3. V pracovních programech 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se zohlední 
stav vědy, technologií a inovací na 
vnitrostátní úrovni, úrovni Unie a 
mezinárodní úrovni a důležité aspekty 
vývoje politiky, trhu a společnosti. V 
případě potřeby se programy aktualizují s 



náležitým ohledem na příslušná 
doporučení nezávislých odborných skupin 
Komise zřízených pro posouzení 
programu Euratomu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků a soukromého sektoru obecně v 
programu Euratomu, jakož i inovačnímu 
dopadu na tyto podniky. V rámci opatření 
pro hodnocení a sledování se provedou 
kvantitativní a kvalitativní posouzení účasti 
malých a středních podniků.

Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků, včetně nových inovativních 
subjektů v příslušných oblastech výzkumu 
a soukromého sektoru obecně v programu 
Euratomu, jakož i souvisejícímu 
inovačnímu dopadu. V rámci opatření pro 
hodnocení a sledování se provedou 
kvantitativní a kvalitativní posouzení účasti 
malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podá zprávu a zpřístupní 
veřejnosti výsledky sledování podle 
odstavce 1.

2. Komise podá zprávu a zpřístupní 
veřejnosti výsledky sledování podle 
odstavce 1 a informuje o nich Parlament.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jaderná energie je součástí diskuse o boji 
proti změně klimatu a snížení závislosti 
Evropy na dovozu energie. V širším 
kontextu úsilí o nalezení udržitelné skladby 
zdrojů energie pro budoucnost bude 
program Euratomu prostřednictvím svých 
výzkumných činností rovněž přispívat k 

Jaderná energie významným způsobem 
přispívá k boji proti změně klimatu a 
snížení závislosti Evropy na dovážené 
energii. V širším kontextu úsilí o nalezení 
udržitelné skladby zdrojů energie pro 
budoucnost bude program Euratomu 
prostřednictvím svých výzkumných 



diskusi o přínosech a omezeních energie 
získané jaderným štěpením pro 
nízkouhlíkové hospodářství. Zajištěním 
průběžného zlepšování jaderné bezpečnosti 
by pokročilejší jaderné technologie mohly 
rovněž nabídnout perspektivu významného 
zlepšení účinnosti a využívání zdrojů a 
produkce menšího množství odpadu než 
současné technologie. Hlediskům jaderné 
bezpečnosti bude věnována nejvyšší možná 
pozornost.

činností rovněž přispívat k zachování 
technologických výhod energie získané 
jaderným štěpením pro nízkouhlíkové 
hospodářství. Zajištěním průběžného 
zlepšování jaderné bezpečnosti by 
pokročilejší jaderné technologie mohly 
rovněž nabídnout perspektivu významného 
zlepšení účinnosti a využívání zdrojů a 
produkce menšího množství odpadu než 
současné technologie. Hlediskům jaderné 
bezpečnosti bude věnována nejvyšší možná 
pozornost.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 6 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s obecným cílem: podpora 
společných výzkumných činností 
týkajících se bezpečného provozu 
reaktorových systémů a jejich vyřazení z 
provozu (včetně zařízení jaderného 
palivového cyklu), které se v Unii 
používají, nebo (v míře nezbytné pro 
udržení širokých odborných znalostí na 
poli jaderné bezpečnosti v Unii) typů 
reaktorů, které se mohou používat v 
budoucnosti, s výlučným zaměřením na 
bezpečnostní aspekty, včetně všech 
aspektů palivového cyklu, jako je separace 
a transmutace.

V souladu s obecným cílem: podpora 
společných výzkumných činností 
týkajících se bezpečného provozu 
reaktorových systémů a jejich vyřazení z 
provozu (včetně zařízení jaderného 
palivového cyklu), které se v Unii 
používají, nebo (v míře nezbytné pro 
udržení širokých odborných znalostí na 
poli jaderné bezpečnosti v Unii) se tyto 
typy reaktorů mohou používat v 
budoucnosti ve všech aspektech 
palivového cyklu, jako je separace a 
transmutace.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 9 – písm. a – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) výměnu s příslušnými 
zúčastněnými stranami za účelem posílení 
schopnosti Unie reagovat na jaderné 
havárie a incidenty prostřednictvím 
výzkumu systémů varování a modelů 
rozptylu radioaktivních materiálů v 

(3) výměnu s příslušnými 
zúčastněnými stranami za účelem posílení 
schopnosti Unie reagovat na jaderné 
havárie a incidenty prostřednictvím 
výzkumu systémů varování a modelů 
rozptylu radioaktivních materiálů v 



ovzduší a prostřednictvím mobilizace 
zdrojů a odborných znalostí pro analýzu a 
modelování jaderných havárií.

životním prostředí (ovzduší, vodě a půdě) 
a prostřednictvím mobilizace zdrojů a 
odborných znalostí pro analýzu a 
modelování jaderných havárií.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu dosažení cílů programu Euratomu 
se zajistí vhodné vazby a styčné body, 
například společné výzvy, se zvláštním 
programem rámcového programu Horizont 
2020.

V zájmu dosažení cílů programu Euratomu 
a s cílem vytvářet synergie mezi jadernými 
a nejadernými činnostmi a podporovat 
přenos znalostí v příslušných oblastech se 
zajistí vhodné vazby a styčné body, 
například společné výzvy, se zvláštním 
programem rámcového programu Horizont 
2020.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha II – part 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispění k vývoji bezpečných 
dlouhodobých řešení pro nakládání s 
konečným jaderným odpadem včetně 
geologického ukládání, separace a 
transmutace

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha II – part 1 – písm. g – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podpora inovací a průmyslové 
konkurenceschopnosti

g) podpora inovací




