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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) výzkumné činnosti podporované tímto 
specifickým programem se provádějí podle 
Aarhuské úmluvy, která byla nedávno 
transponována do práva Společenství 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. .../... ze dne ... o uplatnění 
ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na 
instituce a orgány ES.
_________________
1 Úř. věst. …

Or. es
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Odůvodnění

Kromě zjevné nutnosti dodržovat základní etické principy obsažené v různých textech 
Společenství, a zejména ve Smlouvě o EURATOM, by výroba a zpracování jaderné energie –
zejména pokud jde o procesy štěpení – měly probíhat v souladu se zásadami Aarhuské 
úmluvy, transponované do práva Společenství nařízením, které je právě ve fázi konečného 
schvalování v procesu spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 10

(10) Je třeba, aby rámcový program přispěl 
k podpoře udržitelného rozvoje. 

(10) Je třeba, aby rámcový program stanovil 
jako svůj cíl podporu udržitelného rozvoje a 
zachování míru.

Or. es

Odůvodnění

Je dobré připomenout, že rámcový program a specifický program pro EURATOM jsou 
odvozeny od Smlouvy o založení Euratom, která veřejnosti zaručuje vysokou úroveň 
bezpečnosti a zakazuje nezákonné využití jaderných materiálů určených pro civilní využití pro 
primárně vojenské cíle (srov. preambuli Smlouvy a její článek 2).

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 12

(12) Je rovněž třeba přijmout vhodná 
opatření k zamezení nesrovnalostí a 
podvodů a podniknout nezbytné kroky k 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, nařízením Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu 
nařízení a s jakýmikoli budoucími změnami, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 

(12) Je rovněž třeba přijmout vhodná 
opatření k zamezení nesrovnalostí a 
podvodů a podniknout nezbytné kroky k 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, nařízením Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu 
nařízení a s jakýmikoli budoucími změnami, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 
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dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF).

dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF).
Za všech okolností je třeba zajistit, aby se 
všechny finanční prostředky získané zpět z
podvodů či nesrovnalostí porušujících výše 
uvedená nařízení vrátily do rámcového 
programu a byly použity zejména pro 
odbornou přípravu výzkumných 
pracovníků a šíření vědeckých informací. 

Or. es

Odůvodnění

Toto upřesnění je třeba doplnit s ohledem na rozpočtová omezení sedmého rámcového 
programu a z něj odvozených specifických programů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 12

(12) Je rovněž třeba přijmout vhodná 
opatření k zamezení nesrovnalostí a 
podvodů a podniknout nezbytné kroky k 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, nařízením Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu 
nařízení a s jakýmikoli budoucími změnami, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 
dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 

(12) Je rovněž třeba přijmout vhodná 
opatření k zamezení nesrovnalostí a 
podvodů a podniknout nezbytné kroky k 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, nařízením Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu 
nařízení a s jakýmikoli budoucími změnami, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 
dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
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zájmů Evropských společenství, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF).

zájmů Evropských společenství, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF).

Všechny finanční prostředky získané zpět 
na základě výše uvedených nařízení by měly 
být přiděleny provádění činností podle 
rámcového programu.

Or. sl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 1

V souladu s článkem 3 rámcového programu 
činí částka považovaná za nezbytnou k 
uskutečnění specifického programu 2 553 
milionů EUR, z čehož 15 % připadá na 
správní výdaje Komise.

V souladu s článkem 3 rámcového programu 
činí částka považovaná za nezbytnou k 
uskutečnění specifického programu 2 553 
milionů EUR, z čehož 6 % připadá na 
správní výdaje Komise.

Or. pl

Odůvodnění

Přenesení výzkumu a administrativy do zemí s nižšími náklady znamená, že se stejným 
rozpočtem lze vynaložit více na výzkum nebo rozšíření výzkumné infrastruktury. 6% je částka 
na administrativní náklady v jiných programech.

Pozměňovací návrh, který předložil Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami. 

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami. 
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Jejich základním cílem je zajistit bezpečné 
mírové využití jaderné energie (bezpečnost) 
a zároveň předejít zneužití pro vojenské 
účely (zabezpečení).

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k nedávnému vývoji je nezbytné, aby výzkum jaderné energie zahrnoval 
i bezpečnost a zabezpečení.

Pozměňovací návrh, který předložila Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Kritéria se budou týkat excelence, 
dopadu a provádění a v tomto rámci lze v 
pracovním programu dodatečné požadavky, 
váhy a prahy dále upřesnit nebo doplnit.

(3) Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Kritéria se budou týkat excelence, 
dopadu, provádění a optimálního využití 
lidských a finančních zdrojů, a v tomto 
rámci lze v pracovním programu dodatečné 
požadavky, váhy a prahy dále upřesnit nebo 
doplnit.

Or. sl

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Kritéria se budou týkat excelence, 
dopadu a provádění a v tomto rámci lze v 
pracovním programu dodatečné požadavky, 
váhy a prahy dále upřesnit nebo doplnit. 

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Kritéria se budou týkat excelence, 
příspěvku k trvalé udržitelnosti, dopadu a 
provádění a v tomto rámci lze v pracovním 
programu dodatečné požadavky, váhy a 
prahy dále upřesnit nebo doplnit.

Or. es
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Odůvodnění

Vybrané projekty musí dodržovat kritéria trvalé udržitelnosti a cíle lisabonské strategie Unie. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 14
Čl. 7 odst. 3

3. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu 
informace o všech akcích VTR, které jsou 
financovány v rámci tohoto programu.

3. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu 
informace o všech akcích VTR, které jsou 
financovány v rámci tohoto programu.

Tyto informace budou trvale k dispozici a 
budou na požádání předány Evropskému 
parlamentu, Výboru regionů, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru nebo 
Evropskému veřejnému ochránci práv.  

Or. es

Odůvodnění

Je zřejmě správné pověřit Evropského veřejného ochránce práv jakožto strážce řádného 
fungování institucí Společenství a provádění jejich politik odpovědností za správné 
uplatňování článku 5 rámcového programu, pokud jde o dodržování základních etických 
zásad ve všech programem zastřešených oblastech výzkumu. Jiné uvedené orgány by měly být 
v zájmu co nejvyšší transparentnosti rovněž průběžně informovány o vývoji a financování 
činností specifického programu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 15
Příloha část 1 úvod odst. 1

Jaderná energie je hlavním zdrojem 
elektrické energie základního zatížení v EU 
bez emisí uhlíku s instalovanou kapacitou
přibližně 135 GWe, pokrývající jednu 
třetinu současné výroby elektrické energie. 
Hraje tudíž klíčovou roli při omezování 
emisí skleníkových plynů v EU a přispívá 
významnou měrou k posílení nezávislosti, 
bezpečnosti a rozmanitosti dodávek energie 

Aniž je dotčeno úsilí, které EU vynakládá a 
musí nadále vynakládat v oblasti výzkumu 
energie z obnovitelných zdrojů, může hrát 
jaderná energie zásadní úlohu v dosažení 
bezpečného a udržitelného zásobování 
energií v rámci EU. 
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v Unii.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit úsilí EU v oblasti výzkumu obnovitelných 
zdrojů, které je možno a nutno kombinovat s úsilím zaměřeným na výrobu energie z čistých a 
bezpečných zdrojů, jako v případě energie získatelné z jaderné syntézy v systému ITER.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 16
Příloha část 1 úvod odst. 2

Z dlouhodobého hlediska nabízí jaderná 
syntéza perspektivu téměř neomezených 
dodávek čisté energie, přičemž dalším 
důležitým krokem směřujícím k tomuto 
konečnému cíli je projekt ITER. Stávající 
strategie EU se proto soustředí na jeho 
uskutečnění, které je však třeba doprovodit 
silným výzkumným a vývojovým 
programem zaměřeným na přípravu využití 
reaktoru ITER a na vývoj technické a 
znalostní základny nutné pro jeho provoz a 
následné období.

V této souvislosti je ITER důležitým krokem 
směřujícím k tomuto konečnému cíli je 
projekt ITER. Stávající strategie EU se proto 
soustředí na jeho uskutečnění, které je však 
třeba doprovodit silným výzkumným a 
vývojovým programem zaměřeným na 
přípravu využití reaktoru ITER a na vývoj 
technické a znalostní základny nutné pro 
jeho provoz a následné období.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh, o kterém lze hlasovat pouze za předpokladu, že bude přijato znění 
navržené autorem návrhu pro odstavec 1, souvisí s myšlenkou, že jaderná energie není 
jedinou možností Unie pro zajištění zásobování energií a ukončení závislosti na znečišťujících 
zdrojích energie: Unie má důležitou povinnost podporovat využití obnovitelných zdrojů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 17
Příloha část 1 úvod odst. 2

Z dlouhodobého hlediska nabízí jaderná 
syntéza perspektivu téměř neomezených 

Z dlouhodobého hlediska nabízí jaderná 
syntéza perspektivu téměř neomezených 



PE 374.089v01/00 8/20 AM\614625CS.doc
Externí překlad

CS

dodávek čisté energie, přičemž dalším 
důležitým krokem směřujícím k tomuto 
konečnému cíli je projekt ITER. Stávající 
strategie EU se proto soustředí na jeho 
uskutečnění, které je však třeba doprovodit 
silným výzkumným a vývojovým 
programem zaměřeným na přípravu využití 
reaktoru ITER a na vývoj technické a 
znalostní základny nutné pro jeho provoz a 
následné období.

dodávek čisté energie, přičemž dalším 
významným krokem směřujícím k tomuto 
konečnému cíli je projekt ITER. Stávající 
strategie EU se proto soustředí na jeho 
uskutečnění, které je však třeba doprovodit 
silným výzkumným a vývojovým 
programem zaměřeným na přípravu využití 
reaktoru ITER a na vývoj technické a 
znalostní základny nutné pro jeho provoz a 
následné období.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 18
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnadpis „Činnosti“ bod (ii) odst. 1

Cílem programu zaměřeného na fyziku a 
technologii je sjednocení možných návrhů 
ITER a příprava na rychlé zahájení provozu 
ITER při výrazném zkrácení času a snížení 
nákladů, které ITER vyžaduje pro dosažení 
svých základních cílů. Program bude 
uskutečněn prostřednictvím koordinovaných 
experimentálních a teoretických činností a 
činností zaměřených na modelování s 
využitím zařízení JET a dalších zařízení ve 
sdruženích, zajistí, aby Evropa měla na 
projekt ITER nezbytný vliv a připraví 
Evropu na její silnou roli při jeho využívání. 
Program bude zahrnovat:

Cílem programu zaměřeného na fyziku a 
technologii je sjednocení možných návrhů 
ITER a příprava na rychlé zahájení provozu 
ITER při výrazném zkrácení času a snížení 
nákladů, které ITER vyžaduje pro dosažení 
svých základních cílů. Program bude 
uskutečněn prostřednictvím koordinovaných 
experimentálních a teoretických činností a 
činností zaměřených na modelování s 
využitím zařízení JET, zařízení na bázi 
magnetického pole (tokamaky, stelarátory a 
RPF, které již existují nebo o jejichž 
výstavbě se jedná ve všech členských 
státech) a dalších zařízení ve sdruženích,
zajistí, aby Evropa měla na projekt ITER 
nezbytný vliv a připraví Evropu na její 
silnou roli při jeho využívání. Program bude 
zahrnovat:

Or. es

Odůvodnění

Činnosti programu jaderné syntézy EU budou plně definovány v případě, že budou specificky 
uvedena zařízení na bázi magnetického pole (tokamaky, stelarátory a RPF).
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 19
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnadpis „Činnosti“ bod (iii) odrážka 2a (nová)

– specifické studie lithia jako zdroje pro 
výrobu tritia, mrazících systémů a robotické 
techniky pro práci v radioaktivním 
prostředí; motorizace a automatizace pro 
sledování experimentů na dálku. 

Or. es

Odůvodnění

Je třeba stabilizovat výzkum materiálů, který byl až dosud spíše nesouvislý. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 20
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnadpis „Činnosti“ bod (v) odrážka 2

– odborné přípravy inženýrů a výzkumných 
pracovníků (absolventů vysokých škol a 
doktorského studia) na vysoké úrovni, 
včetně využití zařízení zahrnutých v 
programu jako vzdělávacích platforem a 
včetně odborně zaměřených setkání a 
pracovních seminářů;

– odborné přípravy inženýrů a výzkumných 
pracovníků (absolventů vysokých škol a 
doktorského studia) na vysoké úrovni, 
včetně využití zařízení zahrnutých v 
programu jako vzdělávacích platforem. 
Budou přijata opatření k zavedení 
magisterského a doktorského studia fyziky 
a inženýrství v oboru jaderné syntézy na 
evropské úrovni, aby byla zajištěna 
specifická kvalifikace vedoucí k 
atraktivnímu akademickému uznání, které 
povzbudí studenty k volbě této odbornosti.
Budou organizovány odborně zaměřená 
setkání a pracovní semináře i jiné vzdělávací 
a informační akce pro vyšší vzdělávání a 
úvodní úrovně vysokoškolského vzdělávání, 
a tím se studium fyziky a energie z jaderné 
syntézy stane reálnou alternativou profesní 
cesty;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh oživuje návrh evropského doktorátu, který uvádí zpráva Jerzyho 
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Buzka, a zároveň trvá na nutnosti dalších opatření a iniciativ v oblasti vzdělávání, které by 
podpořily budoucí odborníky v zaměření na tento obor, a tím napravily současné 
nedostatečné vyhlídky na zaměstnání a uznání, díky kterým za daného stavu dávají odborníci 
přednost jiným specializacím. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 21
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnadpis „Činnosti“ bod (v) odrážka 3a (nová)

– podpora tvorby patentů.

Or. es

Odůvodnění

Podpora výzkumu a vzdělávání lidských zdrojů vyžaduje zvýšení počtu patentů. Pokud by 
k tomu došlo, bude takový vývoj odrážet správné provádění cílů programu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 22
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnadpis „Činnosti“ bod (va) (nový)

(va) Přenosy technologie
ITER bude vyžadovat nové organizační 
struktury, které umožní rychlý přenos jím 
dosaženého procesu technické inovace a 
pokroku do průmyslu, aby mohly být řešeny 
úkoly, před kterými nyní průmysl v EU 
stojí, pokud má být plně 
konkurenceschopný. 

Or. es

Odůvodnění

ITER v Evropě povede k potvrzení našeho technologického vedení v oblasti nových 
technologií rozvíjených v ITER, které budou ku prospěchu evropského průmyslu a zvýší jeho 
konkurenceschopnost vůči Spojeným státům a Japonsku. Pokud budou uvedené prvky řádně 
rozvíjeny, měla by být budoucí odpovědnost za elektrárny v rukou podniků v EU.
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Pozměňovací návrh, který předložil Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 23
Příloha část 2 oddíl 2.2 odst. 1

Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny níže. 
Různé činnosti v rámci programu spolu 
nicméně významně souvisejí a je třeba 
odpovídajícím způsobem zajistit jejich 
vzájemnou interakci. V tomto ohledu hraje 
zásadní roli podpora vzdělávacích činností a 
výzkumných infrastruktur. Vzdělávací 
potřeby musejí být v daném odvětví 
klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně s 
podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky. 

Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny níže. 
Při definování priorit mezi různými 
oblastmi bude prvořadým kritériem 
bezpečnost, zatímco výzkum reaktorových 
systémů bude převážně delegován na 
mezivládní dohody členských států. Různé 
činnosti v rámci programu spolu nicméně 
významně souvisejí a je třeba odpovídajícím 
způsobem zajistit jejich vzájemnou 
interakci. V tomto ohledu hraje zásadní roli 
podpora vzdělávacích činností a 
výzkumných infrastruktur. Vzdělávací 
potřeby musejí být v daném odvětví 
klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně s 
podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky. 

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost všech jednotlivých technologií, které nyní existují v Evropě, bude hlavním 
motivem veškeré činnosti EU ve výzkumu jaderného štěpení. Zejména každý projekt nebo 
realizace nových reaktorových systémů budou otázkou pro mezivládní dohody odrážející 
odlišný přístup členských států v této oblasti.

Pozměňovací návrh, který předložil Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 24
Příloha část 2 oddíl 2.2 odst. 1

Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny níže. 
Různé činnosti v rámci programu spolu 
nicméně významně souvisejí a je třeba 
odpovídajícím způsobem zajistit jejich 
vzájemnou interakci. V tomto ohledu hraje 
zásadní roli podpora vzdělávacích činností a 
výzkumných infrastruktur. Vzdělávací 

Ve všech činnostech Unie při výzkumu 
jaderného štěpení budou prvořadým 
zájmem bezpečnost a zabezpečení. 
Konkrétně bude na jedné straně cílem 
zvýšit bezpečnost výrobních zařízení 
(bezpečnost) a na straně druhé předejít 
zneužití pro vojenské a teroristické účely 
(zabezpečení). Budou uskutečněny nepřímé 
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potřeby musejí být v daném odvětví 
klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně s 
podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky.

akce v pěti základních oblastech, jež jsou 
uvedeny níže. Různé činnosti v rámci 
programu spolu nicméně významně 
souvisejí a je třeba odpovídajícím způsobem 
zajistit jejich vzájemnou interakci. V tomto 
ohledu hraje zásadní roli podpora 
vzdělávacích činností a výzkumných 
infrastruktur. Vzdělávací potřeby musejí být 
v daném odvětví klíčovým aspektem všech 
projektů financovaných z prostředků EU a 
společně s podporou infrastruktur 
představovat základní prvek při řešení 
otázek odborné kompetence v oblasti 
jaderné fyziky.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit dva aspekty: za prvé bezpečnost ve vztahu k zařízením a za druhé zabezpečení 
předcházející jakýmkoli formám zneužití. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 25
Příloha část 2 oddíl 2.2 odst. 1

Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny níže. 
Různé činnosti v rámci programu spolu 
nicméně významně souvisejí a je třeba 
odpovídajícím způsobem zajistit jejich 
vzájemnou interakci. V tomto ohledu hraje 
zásadní roli podpora vzdělávacích činností a
výzkumných infrastruktur. Vzdělávací 
potřeby musejí být v daném odvětví 
klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně s 
podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky

Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny níže. 
Různé činnosti v rámci programu spolu 
nicméně významně souvisejí a je třeba 
odpovídajícím způsobem zajistit jejich 
vzájemnou interakci. V tomto ohledu hraje 
zásadní roli podpora vzdělávacích činností, 
výměna vědeckých a technických 
informací, a výzkumných infrastruktur. 
Vzdělávací potřeby musejí být v daném 
odvětví klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně s 
podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky.

Or. es
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Odůvodnění

Odborné vzdělávání musí jít ruku v ruce s informační činností, především výměnou vědeckých 
a technických údajů.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 26
Příloha část 2 oddíl 2.2 odst. 1a (nový)

Vzhledem k tomu, že však existují vážné 
obavy, které ovlivňují další využívání 
štěpení v EU, je nezbytné vynaložit úsilí na 
zaručení a zlepšení současné úrovně 
bezpečnosti a zajistit, aby byla lepší 
ochrana před zářením nadále prioritní 
oblastí akcí Společenství. Klíčovými 
otázkami jsou provozní bezpečnost reaktoru 
a nakládání s odpadem s dlouhým
poločasem rozpadu, přičemž oba aspekty se 
řeší během pokračující práce na technické 
úrovni, ale je třeba zohlednit i politický a 
společenský přínos. Při všech způsobech 
využití záření, od průmyslového po 
lékařský, je hlavní zásadou ochrana 
člověka a životního prostředí. Kromě toho 
jsou všechny uvedené oblasti spojeny 
klíčovými tématy, jako jsou jaderný 
palivový cyklus, aktinidová chemie, analýza 
rizik a posouzení bezpečnosti, a dokonce 
otázky společenské a vládní.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh reprodukuje znění navržené Komisí v dokumentu KOM(2005)0119 
pro sedmý rámcový program. Navíc je zjevné, že EU bude muset pokračovat ve výzkumu pro 
zlepšení bezpečnosti a nakládání s odpadem z jaderného štěpení. Studie biologických účinků 
záření napomůže zdokonalit současnou ochranu před zářením a kritéria pro dozimetrii. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 27
Příloha část 2 oddíl 2.2 odst. 3
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Stejně důležité je vytvořit vazby na výzkum 
prováděný podle rámcového programu ES, 
zejména pokud jde o činnosti týkající se 
evropských standardů, vzdělávání a odborné 
přípravy, ochrany životního prostředí, vědy 
o materiálech, řízení, společných 
infrastruktur, bezpečnosti, povědomí o 
bezpečnosti a energie. Mezinárodní 
spolupráce bude hlavním rysem činností v 
mnoha tématických oblastech.

Stejně důležité je vytvořit vazby na výzkum 
prováděný podle rámcového programu ES, 
zejména pokud jde o činnosti týkající se 
evropských standardů, vzdělávání, 
informací a odborné přípravy, ochrany 
životního prostředí, vědy o materiálech, 
řízení, společných infrastruktur, bezpečnosti, 
povědomí o bezpečnosti a energie. 
Mezinárodní spolupráce bude hlavním 
rysem činností v mnoha tématických 
oblastech.

Or. es

Odůvodnění

Odborné vzdělávání musí jít ruku v ruce s informační činností.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 28
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (i) podnadpis „Činnosti“ odrážka 2

– Dělení a transmutace: výzkum a technický 
rozvoj ve všech technických oblastech 
dělení a transmutace umožňující rozvoj 
pilotních zařízení a demonstračních systémů 
pro nejpokročilejší procesy dělení a 
transmutační systémy, včetně kritických 
systémů i systémů pod hranicí kritičnosti, s 
cílem snížit objem vysoce radioaktivního 
odpadu s dlouhým poločasem rozpadu v 
souvislosti se zpracováváním vyhořelého 
paliva a rizika s ním spojená. Budou rovněž 
prozkoumány možnosti koncepcí snížené 
produkce odpadu při výrobě jaderné 
energie, včetně účinnějšího využití štěpných 
materiálů ve stávajících reaktorech.

– Dělení a transmutace: výzkum a technický 
rozvoj ve všech technických oblastech 
dělení a transmutace umožňující rozvoj 
pilotních zařízení a demonstračních systémů 
pro nejpokročilejší procesy dělení a 
transmutační systémy, včetně kritických 
systémů i systémů pod hranicí kritičnosti, s 
cílem snížit objem vysoce radioaktivního 
odpadu s dlouhým poločasem rozpadu v 
souvislosti se zpracováváním vyhořelého 
paliva a rizika s ním spojená.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec se týká udržitelných reaktorových systémů, a proto by měl být přesunut do 
bodu o udržitelných reaktorových systémech.
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 29
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (ii) podnadpis „Činnosti“ odrážka 1

– Bezpečnost jaderných zařízení: výzkum 
a vývoj v oblasti provozní bezpečnosti 
současných i budoucích jaderných zařízení, 
zejména pokud jde o jejich životnost a 
správu, povědomí o bezpečnosti, pokročilé 
metody posuzování bezpečnosti, numerické 
simulační nástroje, přístrojové vybavení a 
kontrola, prevence vážných nehod a 
zmírnění jejich následků spolu se 
souvisejícími činnostmi pro zabezpečení co 
nejlepšího řízení znalostí a udržení 
odborných schopností. 

– Bezpečnost jaderných zařízení: výzkum 
a vývoj v oblasti provozní bezpečnosti 
současných i budoucích jaderných zařízení, 
zejména pokud jde o jejich životnost a 
správu, povědomí o bezpečnosti, 
(minimalizace rizika lidské a organizační 
chyby), pokročilé metody posuzování 
bezpečnosti, numerické simulační nástroje, 
přístrojové vybavení a kontrola, prevence 
vážných nehod a zmírnění jejich následků 
spolu se souvisejícími činnostmi pro 
zabezpečení co nejlepšího řízení znalostí a 
udržení odborných schopností.

Or. es

Odůvodnění

Kromě rizika lidské chyby by měla být stejně zmíněna i tzv. chyba „organizační“, protože 
bylo prokázáno, že i ve vysoce spolehlivých zařízeních může mít chyba v organizačním řetězci 
výrobního procesu katastrofické následky a může vést k haváriím.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 30
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (ii) podnadpis „Činnosti“ odrážka 2

– Udržitelné jaderné systémy: výzkum a 
vývoj zaměřený na zlepšení účinnosti 
stávajících systémů a paliva při zapojení 
mezinárodního úsilí v dané oblasti jako 
například mezinárodního fóra „Generation 
IV“, prozkoumání aspektů vybraných 
pokročilých reaktorových systémů za 
účelem vyhodnocení jejich potenciálu, 
zabránění šíření jaderných materiálů a 
dosažení dlouhodobé udržitelnosti, včetně 
činností v oblasti základního výzkumu 
(obzvláště v oblasti vědy o materiálech) a 
studie o jaderném palivovém cyklu a 

– Udržitelné jaderné systémy: výzkum a 
vývoj zaměřený na zlepšení účinnosti 
stávajících systémů a paliva při zapojení 
mezinárodního úsilí v dané oblasti jako 
například mezinárodního fóra „Generation 
IV“, prozkoumání aspektů vybraných 
pokročilých reaktorových systémů za 
účelem vyhodnocení jejich potenciálu, 
zabránění šíření jaderných materiálů a 
dosažení dlouhodobé udržitelnosti, včetně 
činností v oblasti základního výzkumu 
(obzvláště v oblasti vědy o materiálech) a 
studie o jaderném palivovém cyklu a 
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inovačních palivech. inovačních palivech. Výzkum se bude 
zabývat i potenciálem koncepcí, které při 
výrobě jaderné energie produkují méně 
odpadu, včetně účinnějšího využití 
štěpného materiálu ve stávajících 
reaktorech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 31
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (iii) podnadpis „Cíle“ odst. 2

Hlavním cílem výzkumu bude pomoci 
vyřešit spor ohledně rizika spojeného s 
dlouhodobým vystavením nízkým dávkám 
záření. Vyřešení této vědecké a politické 
otázky může mít významné finanční a 
zdravotní důsledky v souvislosti s 
využíváním záření jak ve zdravotnictví, tak 
v průmyslu. 

Hlavními cíli výzkumu bude pomoci vyřešit 
spor ohledně rizika spojeného s 
dlouhodobým vystavením nízkým dávkám 
záření. Vyřešení této vědecké a politické 
otázky může mít významné finanční a 
zdravotní důsledky v souvislosti s 
využíváním záření jak ve zdravotnictví, tak 
v průmyslu. Podpora bude směřována i do 
vývoje mikro- a nanodozimetrů a 
souvisejících modelů, které umožní lépe 
pochopit vztah mezi dávkami ozáření a 
jejich molekulárními a buněčnými účinky.

Or. es

Odůvodnění

Poškození z ozáření souvisí s dávkou, ale k pochopení toho, jaké poškození lze způsobit, je 
nutné také vědět, jak se účinky ozáření šíří v prostoru, jinými slovy, jakou trasou nabité 
částice letí. Důvodem je to, že DNA obsahuje nadbytečné informace a buňka umí opravit 
škody způsobené izolovanou ionizační příhodou. Pokud je však úroveň ionizace vysoká, bude 
proces oprav narušen, což může vést k nekróze, mutacím nebo v některých případech k 
rakovině.

Pozměňovací návrh, který předložila Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 32
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (iii) podnadpis „Cíle“ odst. 2

Hlavním cílem výzkumu bude pomoci 
vyřešit spor ohledně rizika spojeného s

Hlavním cílem výzkumu bude pomoci 
vyřešit spor ohledně rizika spojeného s 
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dlouhodobým vystavením nízkým dávkám 
záření. Vyřešení této vědecké a politické 
otázky může mít významné finanční a 
zdravotní důsledky v souvislosti s 
využíváním záření jak ve zdravotnictví, tak 
v průmyslu. 

dlouhodobým vystavením nízkým dávkám 
záření. Vyřešení této vědecké otázky může 
mít významné finanční a zdravotní důsledky 
v souvislosti s využíváním záření jak ve 
zdravotnictví, tak v průmyslu. 

Or. sl

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 33
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (v) nadpis

(v) Lidské zdroje a odborná příprava (v) Lidské zdroje, mobilita, vzdělávání a 
odborná příprava

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu se skutečnou podstatou odstavce.

Pozměňovací návrh, který předložila Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 34
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (v) podnadpis „Cíle“ 

Vzhledem k zájmu všech odvětví 
zabývajících se jaderným štěpením a 
radiační ochranou zachovat požadovanou 
vysokou úroveň odborných znalostí a 
lidských zdrojů a vzhledem k důsledkům, 
které z toho mohou plynout, zejména pokud 
jde o schopnost udržet stávající vysokou 
úroveň jaderné bezpečnosti, bude cílem 
programu prostřednictvím různých opatření 
podpořit šíření vědeckých poznatků a know-
how v rámci celého odvětví. Účelem těchto 
opatření je zaručit dosažitelnost 
výzkumných a technických pracovníků s 
příslušnou kvalifikací, ať už prostřednictvím 
lepší koordinace mezi vzdělávacími 
institucemi v EU, aby se zajistila 
rovnocenná kvalifikace ve všech členských 

Vzhledem k zájmu všech odvětví 
zabývajících se jaderným štěpením a 
radiační ochranou zachovat požadovanou 
vysokou úroveň odborných znalostí a 
lidských zdrojů a vzhledem k důsledkům, 
které z toho mohou plynout, zejména pokud 
jde o schopnost udržet stávající vysokou 
úroveň jaderné bezpečnosti, bude cílem 
programu prostřednictvím různých opatření 
podpořit šíření vědeckých poznatků a know-
how v rámci celého odvětví. Účelem těchto 
opatření je zaručit dosažitelnost 
výzkumných a technických pracovníků s 
příslušnou kvalifikací, ať už prostřednictvím 
lepší koordinace mezi vzdělávacími 
institucemi v EU, aby se zajistila 
rovnocenná kvalifikace ve všech členských 
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státech, nebo umožněním odborné přípravy a 
mobility studentů a vědců. Pouze skutečně 
evropský přístup může zajistit tyto 
požadavky a sjednocenou úroveň vyššího 
vzdělávání a odborné přípravy umožňující 
mobilitu nové generace vědců a po celou 
jejich pracovní kariéru pečující o vzdělávací 
potřeby inženýrů, kteří musejí čelit 
budoucím výzvám na poli vědy a techniky. 

státech, nebo umožněním odborné přípravy a 
mobility studentů a vědců. Program bude 
zahrnovat opatření, která zajistí, aby 
nejlepší mladé lidi lákala oblast jaderného 
štěpení jako oblast jejich budoucího 
povolání. Pouze skutečně evropský přístup 
může zajistit tyto požadavky a sjednocenou 
úroveň vyššího vzdělávání a odborné 
přípravy umožňující mobilitu nové generace 
vědců a po celou jejich pracovní kariéru 
pečující o vzdělávací potřeby inženýrů, kteří 
musejí čelit budoucím výzvám na poli vědy 
a techniky. 

Or. sl

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 35
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (v) podnadpis „Cíle“ 

Vzhledem k zájmu všech odvětví 
zabývajících se jaderným štěpením a 
radiační ochranou zachovat požadovanou 
vysokou úroveň odborných znalostí a 
lidských zdrojů a vzhledem k důsledkům, 
které z toho mohou plynout, zejména pokud 
jde o schopnost udržet stávající vysokou 
úroveň jaderné bezpečnosti, bude cílem 
programu prostřednictvím různých opatření 
podpořit šíření vědeckých poznatků a know-
how v rámci celého odvětví. Účelem těchto 
opatření je zaručit dosažitelnost 
výzkumných a technických pracovníků s 
příslušnou kvalifikací, ať už prostřednictvím 
lepší koordinace mezi vzdělávacími 
institucemi v EU, aby se zajistila 
rovnocenná kvalifikace ve všech členských 
státech, nebo umožněním odborné přípravy a 
mobility studentů a vědců. Pouze skutečně 
evropský přístup může zajistit tyto 
požadavky a sjednocenou úroveň vyššího 
vzdělávání a odborné přípravy umožňující 
mobilitu nové generace vědců a po celou 
jejich pracovní kariéru pečující o vzdělávací 
potřeby inženýrů, kteří musejí čelit 

Vzhledem k zájmu všech odvětví 
zabývajících se jaderným štěpením a 
radiační ochranou zachovat požadovanou 
vysokou úroveň odborných znalostí a 
lidských zdrojů a vzhledem k důsledkům, 
které z toho mohou plynout, zejména pokud 
jde o schopnost udržet stávající vysokou 
úroveň jaderné bezpečnosti, bude cílem 
programu prostřednictvím různých opatření 
podpořit šíření vědeckých poznatků a know-
how v rámci celého odvětví. Účelem těchto 
opatření je zaručit co možná nejdříve 
dosažitelnost výzkumných pracovníků,
inženýrů, fyziků, psychologů 
(specializovaných na organizační soustavy) 
a technických pracovníků s příslušnou 
kvalifikací, ať už prostřednictvím lepší 
koordinace mezi vzdělávacími institucemi v 
EU, aby se zajistila rovnocenná kvalifikace 
ve všech členských státech, nebo 
umožněním odborné přípravy a mobility 
studentů a vědců. Pouze skutečně evropský 
přístup může zajistit tyto požadavky a 
sjednocenou úroveň vyššího vzdělávání a 
odborné přípravy umožňující mobilitu nové 
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budoucím výzvám na poli vědy a techniky. generace vědců a po celou jejich pracovní 
kariéru pečující o vzdělávací potřeby 
inženýrů, kteří musejí čelit budoucím 
výzvám na poli vědy a techniky.

Or. es

Odůvodnění

Sociotechnický přístup nepochybně napomůže zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení. K 
dosažení tohoto cíle budou třeba vhodní odborníci.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 36
Příloha část 2 oddíl 2.2 bod (v) podnadpis „Činnosti“ odrážka 1

– Odborná příprava: koordinace 
vnitrostátních programů a zohlednění 
všeobecných vzdělávacích potřeb v oblasti 
jaderné vědy a techniky prostřednictvím 
řady nástrojů, včetně konkurenčních, jako 
součást všeobecné podpory lidských zdrojů 
ve všech tématických oblastech. Zahrnuje 
rovněž podporu kurzů odborné přípravy a 
vzdělávacích sítí.

– Odborná příprava: koordinace 
vnitrostátních programů a zohlednění 
všeobecných vzdělávacích potřeb v oblasti 
jaderné vědy a techniky prostřednictvím 
řady nástrojů, včetně konkurenčních, jako 
součást všeobecné podpory lidských zdrojů 
ve všech tématických oblastech. Zahrnuje 
rovněž podporu kurzů odborné přípravy, 
setkání za účelem výměny informací a 
počítačových programů a vzdělávacích sítí. 
Kromě toho, s přihlédnutím k cílům 
specifického programu „Lidé“ a jiným 
činnostem týkajícím se odborné přípravy 
pracovníků budou podporovány snahy o 
zajištění toho, aby vynikající mladí lidé 
považovali oblast jaderného štěpení za 
atraktivní oblast pro své budoucí povolání.

Or. es

Odůvodnění

V současné době má většina talentovaných mladých lidí tendenci odcházet do jiných oblastí, 
které jsou společensky více uznávány než oblast jaderného štěpení. Tento trend je třeba 
napravit, protože nedostatek dobrých odborníků může vést k nižší spolehlivosti a vážným 
problémům s bezpečností.
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 37
Příloha část 3a (nová)

3a. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ
Informace o jaderné energii je nutno šířit 
ve výměnách mezi občany a jejich zástupci 
prostřednictvím zřizování víceletých 
informačních kampaní o jaderné energii, 
které mají zvýšit informovanost o jaderné 
energii s cílem povzbudit debatu a usnadnit 
rozhodování. Aby byla zajištěna co nejvyšší 
účinnost kampaní, měly by být navrženy 
pomocí metodologií sociálních věd.
Kromě toho, s ohledem na to, že srovnání s 
jinými formami energie je nezbytné pro 
pochopení důsledků využití jaderné 
energie, budou všechny podporované nebo 
zahájené informační kampaně rovněž 
zmiňovat a vysvětlovat úsilí, které EU 
vynakládá na jiných úrovních na podporu 
jiných zdrojů energie, se zvláštním ohledem 
na obnovitelné zdroje energie.

Or. es

Odůvodnění

Aby lidé plně porozuměli činnostem, které mají být realizovány v rámci specifického 
programu „Euratom“, je nutné tyto činnosti řádně propagovat vysvětlováním významu 
jaderné energie a podporováním debaty ve společnosti. Druhý odstavec pozměňovacího 
návrhu se správně snaží upozornit na zásadní úsilí, které Unie vynakládá na podporu a rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. es


