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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 4a (nowy)

(4 a) Działalność naukową wspieraną w 
ramach niniejszego programu 
szczegółowego należy prowadzić zgodnie z 
postanowieniami konwencji z Aarhus, 
przeniesionej ostatnio na grunt 
prawodawstwa wspólnotowego w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr…/… z dnia … w sprawie 
zastosowania do instytucji i organów 
wspólnotowych postanowień konwencji z 
Aarhus o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących ochrony 
środowiska1.
_________________

Dz.U. L



PE 374.089v01-00 2/22 AM\614625PL.doc

PL

Or. es

Uzasadnienie

Wytwarzanie i wykorzystywanie energii jądrowej, zwłaszcza w procesach rozszczepiania, 
powinno spełniać nie tylko podstawowe zasady etyczne zebrane w poszczególnych aktach 
wspólnotowych, w szczególności w traktacie EURATOM – co jest zrozumiałe samo przez się –
ale również postanowienia konwencji z Aarhus, przeniesionej na grunt prawa wspólnotowego 
w rozporządzeniu przechodzącym obecnie etap ostatecznego przyjęcia w ramach procedury 
współdecyzji.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 10

(10) Program ramowy powinien przyczyniać 
się do promowania zrównoważonego 
rozwoju.

(10) Program ramowy powinien mieć na 
celu zrównoważony rozwój i utrzymanie 
pokoju.

Or. es

Uzasadnienie

Nie będzie nadużyciem podkreślenie, że program ramowy i program szczegółowy Euratom 
wywodzą się z traktatu o tej samej nazwie, który gwarantuje mieszkańcom wysoki poziom 
bezpieczeństwa, zakazując nielegalnego wykorzystywania do celów głównie wojskowych 
materiałów jądrowych przeznaczonych do celów cywilnych (jak zaznaczono w deklaracji 
początkowej i w art. 2 traktatu).

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy także podjąć odpowiednie 
środki w celu zapobieżenia 
nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz 
podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania 
straconych, niewłaściwie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych środków, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 

(12) Należy także podjąć odpowiednie 
środki w celu zapobieżenia 
nieprawidłowościom i nadużyciom oraz 
podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania 
straconych, niewłaściwie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych środków, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
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rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia finansowego z 
wszelkimi przyszłymi zmianami, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi nieprawidłowościami 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF).

rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia finansowego z 
wszelkimi przyszłymi zmianami, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi nieprawidłowościami 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF).

We wszystkich przypadkach należy upewnić 
się, czy wszystkie środki odzyskane w 
wyniku wykrycia oszustw i 
nieprawidłowości popełnionych z 
naruszeniem wspomnianych rozporządzeń 
wracają zawsze do programu ramowego i 
są przeznaczane głównie na szkolenie 
personelu naukowego i na działalność 
popularnonaukową.

Or. es

Uzasadnienie

Uściślenie to narzuca się ze względu na ograniczenia budżetowe, jakie napotyka siódmy 
program ramowy i wywodzące się z niego programy szczegółowe.

Poprawkę złożyła Romana Jordan Cizelj

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy także podjąć odpowiednie 
środki w celu zapobieżenia 
nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz 
podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania 
straconych, niewłaściwie wypłaconych lub 

(12) Należy także podjąć odpowiednie 
środki w celu zapobieżenia 
nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz 
podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania 
straconych, niewłaściwie wypłaconych lub 
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nieodpowiednio wykorzystanych środków, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia finansowego z 
wszelkimi przyszłymi zmianami, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot
Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi nieprawidłowościami 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF)

nieodpowiednio wykorzystanych środków, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia finansowego z 
wszelkimi przyszłymi zmianami, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi nieprawidłowościami 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF)

Wszystkie środki odzyskane na podstawie 
wyżej wymienionych rozporządzeń powinny 
zostać przeznaczone na wdrożenie działań 
w ramach programu ramowego.

Or. sl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 10
Artykuł 3 ustęp 1

Zgodnie z art. 3 programu ramowego, kwota 
uznana za niezbędną do realizacji programu 
szczegółowego wynosi 2553 mln EUR, z 
czego 15 % jest przeznaczone na wydatki 
administracyjne Komisji.

Zgodnie z art. 3 programu ramowego, kwota 
uznana za niezbędną do realizacji programu 
szczegółowego wynosi 2553 mln EUR, z 
czego 6% jest przeznaczone na wydatki 
administracyjne Komisji.

Or. pl
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Uzasadnienie

Przesunięcie badań i administracji do krajów generujących niższe koszty sprawi, że 
dysponując tym samym budżetem, większe środki finansowe będzie można przeznaczyć na 
badania i/lub na rozbudowę infrastruktury badawczej. 6% jest związane z kosztami 
administracyjnymi w innych programach.

Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 1

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.
Istotnym celem działań badawczych jest 
przyczynienie się do bezpieczeństwa 
pokojowego wykorzystania energii 
atomowej (safety) jak też unikania jej 
nadużywania w celach militarnych 
(security).

Or. de

Uzasadnienie

Wobec ostatnich wydarzeń bardzo ważną rzeczą  jest, by badania w zakresie energii 
atomowej objęły  "safety" i "security".

Poprawkę złożyła Romana Jordan Cizelj

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 3

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania oraz 
kryteria wyboru projektów. Kryteria te 
obejmują jakość, wpływ i realizację. W tych 
ramach program prac może dokładniej 
określać lub wprowadzać dodatkowe 
wymogi, wagi i progi.

(3) Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania oraz 
kryteria wyboru projektów. Kryteria te 
obejmują jakość, wpływ, realizację i
optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich 
i finansowych. W tych ramach program prac 
może dokładniej określać lub wprowadzać 
dodatkowe wymogi, wagi i progi.

Or. sl
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 3

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania oraz 
kryteria wyboru projektów. Kryteria te 
obejmują jakość, wpływ i realizację. W tych 
ramach program prac może dokładniej 
określać lub wprowadzać dodatkowe 
wymogi, wagi i progi.

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria te obejmują 
jakość, wkład w trwały rozwój, wpływ i 
realizację. W tych ramach program prac 
może dokładniej określać lub wprowadzać 
dodatkowe wymogi, wagi i progi.

Or. es

Uzasadnienie

Wybrane projekty powinny spełniać kryteria trwałego rozwoju i cele wyznaczone przez UE w 
strategii lizbońskiej.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 14
Artykuł 7 ustęp 3

3. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego oraz przedstawia informacje 
na temat wszystkich działań w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

3. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego oraz przedstawia informacje 
na temat wszystkich działań w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

Wspomniane informacje są stale dostępne, 
przedstawiane są na żądanie Parlamentu 
Europejskiego, Komitetu Regionów, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego lub Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Or. es

Uzasadnienie

Wydaje się, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jako gwarant prawidłowego 
funkcjonowania instytucji wspólnotowych i wykonywania ich polityki to odpowiedni podmiot 
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mogący czuwać nad prawidłowym wykonaniem art. 5 programu ramowego, dotyczącego 
przestrzegania podstawowych zasad etycznych we wszystkich działaniach naukowych 
prowadzonych w ramach tegoż programu. Dla większej przejrzystości należy zapewnić 
również pozostałym wymienionym organom informacje na temat przebiegu i finansowania 
działań objętych programem szczegółowym.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 15
Załącznik część 1 wprowadzenie ustęp 1

Energia jądrowa jest w UE głównym 
źródłem energii elektrycznej przeznaczonej 
do pokrycia podstawowego obciążenia, 
wytwarzanej bez wykorzystania węgla. Przy 
łącznej zainstalowanej mocy wynoszącej 
około 135 GW pokrywa ona jedną trzecią 
obecnego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. W związku z tym energia 
jądrowa odgrywa zasadniczą rolę w 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 
w UE oraz wnosi istotny wkład w 
zwiększenie niezależności, bezpieczeństwa i 
dywersyfikacji zaopatrzenia Unii w energię.

Nie umniejszając wysiłków, jakich Unia 
Europejska dokłada i powinna nadal 
dokładać w dziedzinie badań nad 
odnawialnymi źródłami energii, energia 
jądrowa może w istotny sposób przyczyniać 
się do zapewnienia bezpieczeństwa i 
trwałości dostaw energii w UE.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla istotne wysiłki, jakich UE dokłada w dziedzinie badań nad 
odnawialnymi źródłami energii, które mogą i powinny łączyć się z wysiłkami zmierzającymi 
do wytwarzania energii z czystych i bezpiecznych źródeł, na przykład energii, którą będzie 
można uzyskać w wyniku syntezy jądrowej w systemie ITER.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 16
Załącznik część 1 wprowadzenie ustęp 2

Synteza jądrowa stwarza w dłuższym 
okresie perspektywę prawie 
nieograniczonego dostępu do czystej 
energii, a decydującym krokiem na drodze 
do osiągnięcia tego celu jest projekt ITER. 
Realizacja projektu ITER stanowi w 
związku z tym zasadniczy element obecnej 

W tym kontekście projekt ITER jest 
decydującym krokiem na drodze do 
osiągnięcia tego celu. Realizacja projektu 
ITER stanowi w związku z tym zasadniczy 
element obecnej strategii UE, musi być 
jednak uzupełniona przez ukierunkowany 
europejski program badawczo-rozwojowy, 
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strategii UE, musi być jednak uzupełniona 
przez ukierunkowany europejski program 
badawczo-rozwojowy, mający na celu 
przygotowanie wykorzystania ITER oraz 
opracowanie podstaw naukowych oraz 
technologii, które będą potrzebne w trakcie 
jego funkcjonowania i w późniejszym 
okresie.

mający na celu przygotowanie 
wykorzystania ITER oraz opracowanie 
podstaw naukowych oraz technologii, które 
będą potrzebne w trakcie jego 
funkcjonowania i w późniejszym okresie.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta, nad którą głosowanie będzie możliwe tylko w przypadku przyjęcia 
sformułowania zaproponowanego przez tę samą posłankę w ust. 1, wypływa z przekonania, że 
energia jądrowa to nie jedyny sposób, w jaki UE chce zapewnić dostawy energii i zakończyć 
eksploatację źródeł zanieczyszczających środowisko, ponieważ UE stawia również w znacznej 
mierze na rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 17
Załącznik część 1 wprowadzenie ustęp 2

Synteza jądrowa stwarza w dłuższym 
okresie perspektywę prawie 
nieograniczonego dostępu do czystej energii, 
a decydującym krokiem na drodze do 
osiągnięcia tego celu jest projekt ITER. 
Realizacja projektu ITER stanowi w 
związku z tym zasadniczy element obecnej 
strategii UE, musi być jednak uzupełniona 
przez ukierunkowany europejski program 
badawczo-rozwojowy, mający na celu 
przygotowanie wykorzystania ITER oraz 
opracowanie podstaw naukowych oraz 
technologii, które będą potrzebne w trakcie 
jego funkcjonowania i w późniejszym 
okresie.

Synteza jądrowa stwarza w dłuższym 
okresie perspektywę prawie 
nieograniczonego dostępu do czystej energii, 
a ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia 
tego celu jest projekt ITER. Realizacja 
projektu ITER stanowi w związku z tym 
zasadniczy element obecnej strategii UE, 
musi być jednak uzupełniona przez 
ukierunkowany europejski program 
badawczo-rozwojowy, mający na celu 
przygotowanie wykorzystania ITER oraz 
opracowanie podstaw naukowych oraz 
technologii, które będą potrzebne w trakcie 
jego funkcjonowania i w późniejszym 
okresie.

Or. en
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 18
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł „Działania” punkt (ii) ustęp 1

Ukierunkowany program w zakresie fizyki i 
technologii posłuży konsolidacji decyzji w 
sprawie projektu ITER oraz przygotowaniu 
szybkiego uruchomienia ITER, co w 
znacznym stopniu zredukuje czas i koszty, 
które są potrzebne do osiągnięcia przez 
ITER jego podstawowych celów. Program 
zostanie wykonany poprzez skoordynowane 
eksperymenty, prace teoretyczne oraz 
modele, wykorzystujące instalacje JET oraz 
inne urządzenia, którymi dysponują 
zrzeszenia na rzecz syntezy jądrowej. 
Program ten obejmie:

Ukierunkowany program w zakresie fizyki i 
technologii posłuży konsolidacji decyzji w 
sprawie projektu ITER oraz przygotowaniu 
szybkiego uruchomienia ITER, co w 
znacznym stopniu zredukuje czas i koszty, 
które są potrzebne do osiągnięcia przez 
ITER jego podstawowych celów. Program 
zostanie wykonany poprzez skoordynowane 
eksperymenty, prace teoretyczne oraz 
modele, wykorzystujące instalacje JET,
urządzenia do magnetycznego 
utrzymywania plazmy (tokamaki, 
stellaratory i urządzenia RFP – „reversed 
field pinch” – już istniejące lub powstające 
we wszystkich państwach członkowskich) 
oraz inne urządzenia, którymi dysponują 
zrzeszenia na rzecz syntezy jądrowej. 
Sprawi ponadto, że Europa uzyska 
niezbędny wpływ na projekt ITER i odegra 
istotną rolę w jego eksploatacji. Program ten 
obejmie:

Or. es

Uzasadnienie

Wyliczenie urządzeń do magnetycznego utrzymywania plazmy, takich jak tokamaki, 
stellaratory i RFP, pozwala na dokładne określenie działań europejskiego programu syntezy.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 19
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł „Działania” punkt (iii) tiret drugie a (nowe)

– szczegółowe badania nad litem jako 
źródłem trytu, nad systemami chłodzenia i 
robotyką do prac w środowiskach 
radiaktywnych; mechanizacją i 
automatyzacją zdalnej kontroli 
eksperymentów.

Or. es
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Uzasadnienie

Badania naukowe nad materiałami wymagają stabilizacji, ponieważ do tej pory były 
prowadzone w sposób nieregularny.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 20
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł „Działania” punkt (v) tiret drugie

- specjalistyczne działania szkoleniowe 
przeznaczone dla inżynierów i naukowców 
(zarówno przed jak i po doktoracie), np. w 
formie wykorzystywania instalacji programu 
jako platform szkoleniowych oraz 
specjalnych seminariów i warsztatów

– specjalistyczne działania szkoleniowe 
przeznaczone dla inżynierów i naukowców 
(zarówno przed doktoratem, jak i po nim), 
wykorzystujące instalacje programu jako 
platformy szkoleniowe. Wprowadzone 
zostaną europejskie studia zakończone 
dyplomem master oraz europejskie studia 
doktoranckie w dziedzinie fizyki i inżynierii 
syntezy, ułatwiające uzyskanie specjalnego 
tytułu, a tym samym zdobycie uznania 
akademickiego, aby studenci wybierali taką 
specjalizację. Organizowane będą specjalne 
seminaria i warsztaty, a także inne działania 
szkoleniowe i informacyjne nastawione na 
szkolnictwo wyższe i pierwsze zajęcia 
uniwersyteckie, dzięki czemu studia w 
dziedzinie fizyki i energii syntezy staną się 
możliwą i atrakcyjną zawodowo opcją.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta przywraca propozycję doktoratu europejskiego przedstawioną w sprawozdaniu 
Buzka oraz podkreśla znaczenie innych działań i inicjatyw wspierających kształcenie, 
mających na celu zachęcanie przyszłych specjalistów do wybierania tej dziedziny studiów, a 
także zmianę sytuacji, w której nieliczne miejsca pracy oraz niskie uznanie sprawiają, że 
wybierają oni obecnie inne specjalizacje.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 21
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł „Działania” punkt (v) tiret trzecie a (nowe)

– zachęcanie do opracowywania patentów.
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Or. es

Uzasadnienie

Konsekwencją rozwoju badań naukowych i kształcenia zasobów ludzkich powinien być wzrost 
liczby patentów, których opracowywanie będzie odbiciem prawidłowej realizacji celów 
omawianego programu.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 22
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł „Działania” punkt (va) (nowy)

(va) Procesy transferu technologii
ITER będzie wymagał nowych, 
zorganizowanych, sprawniejszych struktur, 
umożliwiających szybkie zastosowanie w 
przemyśle innowacji i osiągnięć 
technologicznych uzyskanych przez ITER, 
co pozwoli stawić czoła wyzwaniu, jakim 
jest uzyskanie wysokiej konkurencyjności 
europejskiego przemysłu.

Or. es

Uzasadnienie

Lokalizacja ITER w Europie oznacza wzmocnienie w przyszłości czołowej pozycji na polu 
nowych technologii rozwijanych w ramach ITER, co będzie przywilejem dla europejskiego 
przemysłu i sprawi, że będzie on bardziej konkurencyjny wobec przemysłu USA w Japonii. 
Jeśli poprzednie aspekty zostaną odpowiednio rozwinięte, za przyszły rozwój zakładów 
wytwarzających energię odpowiedzialne będą przedsiębiorstwa europejskie.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 23
Załącznik część 2 sekcja 2.2 ustęp 1

Działania pośrednie zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach opisanych 
poniżej. W ramach całego programu istnieją 
jednakże ważne zagadnienia przekrojowe i 
należy odpowiednio uwzględnić interakcje 
zachodzące między różnymi działaniami. 
Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma 
wsparcie dla działań szkoleniowych oraz

Działania pośrednie zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach opisanych 
poniżej. Bezpieczeństwo będzie 
podstawowym kryterium określania 
priorytetów spośród różnych dziedzin, a 
międzyrządowe porozumienia państw 
członkowskich obejmą większość badań 
nad systemami reaktorów. W ramach całego 
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infrastruktur badawczych. Potrzeby 
szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt 
wszystkich finansowanych przez UE 
projektów w tym sektorze. Razem ze 
wsparciem dla infrastruktur badawczych 
będzie to zasadniczym elementem 
uwzględnienia kwestii kompetencji w 
dziedzinie jądrowej.

programu istnieją jednakże ważne 
zagadnienia przekrojowe i należy 
odpowiednio uwzględnić interakcje 
zachodzące między różnymi działaniami. 
Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma 
wsparcie dla działań szkoleniowych oraz 
infrastruktur badawczych. Potrzeby 
szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt 
wszystkich finansowanych przez UE 
projektów w tym sektorze. Razem ze 
wsparciem dla infrastruktur badawczych 
będzie to zasadniczym elementem 
uwzględnienia kwestii kompetencji w 
dziedzinie jądrowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo wszystkich technologii stosowanych w Europie będzie głównym celem działań 
UE w badaniach nad rozszczepianiem jądra atomowego. W szczególności wszelkie projekty 
lub wdrażanie nowych systemów reaktorów będzie przedmiotem umowy międzyrządowej 
odzwierciedlającej różne podejścia państw członkowskich do tego zagadnienia.

Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 24
Załącznik część 2 sekcja 2.2 ustęp 1

Działania pośrednie zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach opisanych 
poniżej. W ramach całego programu istnieją 
jednakże ważne zagadnienia przekrojowe i 
należy odpowiednio uwzględnić interakcje 
zachodzące między różnymi działaniami. 
Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma 
wsparcie dla działań szkoleniowych oraz 
infrastruktur badawczych. Potrzeby 
szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt 
wszystkich finansowanych przez UE 
projektów w tym sektorze. Razem ze 
wsparciem dla infrastruktur badawczych 
będzie to zasadniczym elementem 
uwzględnienia kwestii kompetencji w 
dziedzinie jądrowej.

Bezpieczeństwo jest ważnym elementem 
wszystkich działań Unii Europejskiej w 
zakresie badań nad rozszczepieniem jądra 
atomowego. Chodzi tu z jednej strony o 
bezpieczeństwo (safety) urządzeń 
produkujących energię, z drugiej zaś o 
unikanie nadużyć w celach militarnych i 
terrorystycznych (security). Działania 
pośrednie zostaną przeprowadzone w pięciu 
głównych obszarach opisanych poniżej. W 
ramach całego programu istnieją jednakże 
ważne zagadnienia przekrojowe i należy 
odpowiednio uwzględnić interakcje 
zachodzące między różnymi działaniami.
Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma 
wsparcie dla działań szkoleniowych oraz 
infrastruktur badawczych. Potrzeby 
szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt 
wszystkich finansowanych przez UE 
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projektów w tym sektorze. Razem ze 
wsparciem dla infrastruktur badawczych 
będzie to zasadniczym elementem 
uwzględnienia kwestii kompetencji w 
dziedzinie jądrowej.

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie bezpieczeństwa obejmuje dwa aspekty, z jednej strony bezpieczeństwo (safety) 
wykorzystania urządzeń, z drugiej zabezpieczenie (security) przed wszelkimi formami 
nadużycia.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 25
Załącznik część 2 sekcja 2.2 ustęp 1

Działania pośrednie zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach opisanych 
poniżej. W ramach całego programu istnieją 
jednakże ważne zagadnienia przekrojowe i 
należy odpowiednio uwzględnić interakcje 
zachodzące między różnymi działaniami. 
Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma 
wsparcie dla działań szkoleniowych oraz 
infrastruktur badawczych. Potrzeby 
szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt 
wszystkich finansowanych przez UE 
projektów w tym sektorze. Razem ze 
wsparciem dla infrastruktur badawczych 
będzie to zasadniczym elementem 
uwzględnienia kwestii kompetencji w 
dziedzinie jądrowej.

Działania pośrednie zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach opisanych 
poniżej. W ramach całego programu istnieją 
jednakże ważne zagadnienia przekrojowe i 
należy odpowiednio uwzględnić interakcje 
zachodzące między różnymi działaniami. 
Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma 
wsparcie dla działań szkoleniowych, 
wymiany informacji naukowych i 
technologicznych oraz infrastruktur 
badawczych. Potrzeby szkoleniowe muszą 
stanowić główny aspekt wszystkich 
finansowanych przez UE projektów w tym 
sektorze. Razem ze wsparciem dla 
infrastruktur badawczych będzie to 
zasadniczym elementem uwzględnienia 
kwestii kompetencji w dziedzinie jądrowej.

Or. es

Uzasadnienie

Działaniom szkoleniowym powinny towarzyszyć działania informacyjne, wśród których 
wyróżnić należy wymianę informacji naukowych i technologicznych.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 26
Załącznik część 2 sekcja 2.2 akapit pierwszy a (nowy)

Ze względu na występujące nadal poważne 
obawy, które wpływają na dalsze 
wykorzystywanie rozszczepiania w UE, 
należy kontynuować wysiłki zmierzające do 
zapewnienia i doskonalenia obecnego 
poziomu bezpieczeństwa, a doskonalenie 
ochrony przed promieniowaniem powinno 
nadal należeć do priorytetowych dziedzin 
działań wspólnotowych. Kluczowe problemy 
to bezpieczeństwo eksploatacji reaktorów i 
gospodarowanie odpadami o długim 
okresie rozpadu; obie te kwestie są 
przedmiotem prac na szczeblu technicznym, 
należy jednak włączyć do tych działań 
również podmioty polityczne i społeczne. 
We wszystkich przypadkach 
zastosowaniach promieniowania, zarówno 
w przemyśle, jak i w medycynie, główną 
zasadą jest ochrona osób i środowiska 
naturalnego. Zagadnienia te są ponadto 
związane z takimi kwestiami kluczowymi 
jak jądrowy cykl paliwowy, chemia 
aktynowców, badania nad biologicznymi 
skutkami promieniowania, analiza 
zagrożeń, ocena bezpieczeństwa, a także 
problemy społeczne i administracyjne.

Or. es

Uzasadnienie

Przywracamy sformułowanie zaproponowane przez Komisję w dokumencie COM(2005)0119 
dotyczącym siódmego programu ramowego. Z drugiej strony oczywiste jest, że UE powinna 
nadal prowadzić badania zmierzające do poprawy aspektów bezpieczeństwa i utylizacji 
odpadów pochodzących z procesów rozszczepiania. Badania nad biologicznymi skutkami 
promieniowania pozwolą na udoskonalenie obecnych kryteriów ochrony przed 
promieniowaniem i jego dozymetrii.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 27
Załącznik część 2 sekcja 2.2 ustęp 3
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Równie ważne jest stworzenie połączeń z 
pracami badawczymi programu ramowego 
WE, w szczególności z działaniami w 
zakresie norm europejskich, edukacji i 
kształcenia zawodowego, ochrony 
środowiska, materiałoznawstwa, 
administracji państwowej, wspólnych 
infrastruktur, zapewnienia bezpieczeństwa, 
kultury bezpieczeństwa oraz energii. W 
wielu obszarach tematycznych współpraca 
międzynarodowa będzie stanowić 
zasadniczą cechę podejmowanych działań.

Równie ważne jest stworzenie połączeń z 
pracami badawczymi programu ramowego 
WE, w szczególności z działaniami w 
zakresie norm europejskich, edukacji,
informacji i kształcenia zawodowego, 
ochrony środowiska, materiałoznawstwa, 
administracji państwowej, wspólnych 
infrastruktur, zapewnienia bezpieczeństwa, 
kultury bezpieczeństwa oraz energii. W 
wielu obszarach tematycznych współpraca 
międzynarodowa będzie stanowić 
zasadniczą cechę podejmowanych działań.

Or. es

Uzasadnienie

Działaniom szkoleniowym powinny towarzyszyć działania informacyjne.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 28
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (i) podtytuł „Działania” tiret drugie

- Podział i transmutacja: RTD we 
wszystkich technicznych dziedzinach 
podziału i transmutacji, w celu opracowania 
instalacji pilotażowych i systemów 
demonstracji dla najbardziej 
zaawansowanych procesów podziału i 
systemów transmutacji, obejmujących 
systemy podkrytyczne i krytyczne, tak aby 
ograniczyć ilości wysokoaktywnych 
długotrwałych odpadów radioaktywnych 
pochodzących z przetwarzania wypalonego 
paliwa jądrowego oraz ograniczyć 
zagrożenie, które stanowią te odpady. 
Badania określą również potencjał 
koncepcji umożliwiających ograniczenie 
ilości odpadów podczas produkcji energii 
jądrowej, na przykład poprzez bardziej 
wydajne wykorzystanie materiałów 
rozszczepialnych w istniejących reaktorach.

- Podział i transmutacja: RTD we 
wszystkich technicznych dziedzinach 
podziału i transmutacji, w celu opracowania 
instalacji pilotażowych i systemów 
demonstracji dla najbardziej 
zaawansowanych procesów podziału i 
systemów transmutacji, obejmujących 
systemy podkrytyczne i krytyczne, tak aby 
ograniczyć ilości wysokoaktywnych 
długotrwałych odpadów radioaktywnych 
pochodzących z przetwarzania wypalonego 
paliwa jądrowego oraz ograniczyć 
zagrożenie, które stanowią te odpady.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy ustęp odnosi się do trwałych systemów jądrowych, powinien więc zostać przesunięty 
do punktu mówiącego o trwałych systemach jądrowych.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 29
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (ii) podtytuł „Działania” tiret pierwsze

- Bezpieczeństwo instalacji jądrowych: 
RTD w zakresie bezpieczeństwa 
funkcjonowania istniejących i przyszłych 
instalacji jądrowych, obejmujące przede 
wszystkim ocenę i zarządzanie cyklem życia 
instalacji, kulturę bezpieczeństwa, 
zaawansowane metody oceny 
bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia 
symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę 
oraz zapobieganie poważnym wypadkom i 
łagodzenie ich skutków, oraz powiązane z 
tymi obszarami działania na rzecz 
optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji.

– Bezpieczeństwo instalacji jądrowych:
RTD w zakresie bezpieczeństwa 
funkcjonowania istniejących i przyszłych 
instalacji jądrowych, obejmujące przede 
wszystkim ocenę i zarządzanie cyklem życia 
instalacji, kulturę bezpieczeństwa 
(minimalizacja ryzyka błędu człowieka i 
błędu organizacji), zaawansowane metody 
oceny bezpieczeństwa, numeryczne 
narzędzia symulacyjne, oprzyrządowanie i 
kontrolę oraz zapobieganie poważnym 
wypadkom i łagodzenie ich skutków, oraz 
powiązane z tymi obszarami działania na 
rzecz optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wymienić wyraźnie nie tylko ryzyko błędu człowieka, ale również tak zwanego „błędu 
organizacyjnego”, ponieważ wykazano, że nawet w wysoce niezawodnych instalacjach błąd w 
łańcuchu organizacji procesu wytwarzania może być katastrofalny i powodować awarie.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 30
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (ii) podtytuł „Działania” tiret drugie

- Trwałe systemy jądrowe: RTD mające na 
celu poprawę wydajności istniejących 
systemów i paliw oraz – we współpracy z 
międzynarodowymi działaniami w tej 
dziedzinie, np. w ramach 
międzynarodowego forum „IV Generacja” –
zbadanie aspektów wybranych 

– Trwałe systemy jądrowe: RTD mające na 
celu poprawę wydajności istniejących 
systemów i paliw oraz – we współpracy z 
międzynarodowymi działaniami w tej 
dziedzinie, np. w ramach 
międzynarodowego forum „IV Generacja” –
zbadanie aspektów wybranych 
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zaawansowanych systemów reaktorów dla 
oceny ich potencjału, ich charakterystyki w 
zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu i 
długotrwałego zrównoważenia, w tym 
działania w zakresie badań podstawowych 
(zwłaszcza materiałoznawstwa) oraz badania 
nad cyklem paliwowym i innowacyjnymi 
paliwami.

zaawansowanych systemów reaktorów dla 
oceny ich potencjału, ich charakterystyki w 
zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu i 
długotrwałego zrównoważenia, w tym 
działania w zakresie badań podstawowych 
(zwłaszcza materiałoznawstwa) oraz badania 
nad cyklem paliwowym i innowacyjnymi 
paliwami. Badania określą również 
potencjał koncepcji umożliwiających 
ograniczenie ilości odpadów podczas 
produkcji energii jądrowej, na przykład 
poprzez bardziej wydajne wykorzystanie 
materiałów rozszczepialnych w istniejących 
reaktorach.

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 31
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (iii) podtytuł „Cele” ustęp 2

Głównym celem badań w tej dziedzinie 
będzie pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii 
dotyczącej ryzyka wynikającego z narażenia 
przez dłuższy okres na niskie dawki 
promieniowania. Rozwiązanie tej naukowej 
i politycznej kontrowersji może mieć 
znaczne skutki finansowe i/lub medyczne 
dla kwestii wykorzystywania 
promieniowania w medycynie i przemyśle.

Głównym celem badań w tej dziedzinie 
będzie pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii 
dotyczącej ryzyka wynikającego z narażenia 
przez dłuższy okres na niskie dawki 
promieniowania. Rozwiązanie tej naukowej 
i politycznej kontrowersji może mieć 
znaczne skutki finansowe i/lub medyczne 
dla kwestii wykorzystywania 
promieniowania w medycynie i przemyśle. 
Wspierane będzie również opracowywanie 
mikro- i nanodozymetrów oraz 
odpowiednich modeli pozwalających na 
lepsze poznanie związku między 
otrzymanymi dawkami a ich skutkami na 
poziomie cząsteczkowym i komórkowym.

Or. es

Uzasadnienie

Uszkodzenia wywołane przez promieniowanie związane są z jego dawką, ale dla zrozumienia 
uszkodzeń powstałych w wyniku promieniowania należy poznać również przestrzenny rozkład 
skutków promieniowania, to znaczy drogę, jaką przebywają naładowane cząsteczki. Wynika 
to z faktu, że DNA przenosi informacje redundantne, a komórka może naprawić uszkodzenia 
spowodowane przez pojedyncze przypadki jonizacji. Jeśli jednak gęstość jonizacji wzrasta, 
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spada skuteczność procesu naprawczego, co może prowadzić do śmierci komórki, do 
powstawania mutacji, a w niektórych przypadkach do procesów rakotwórczych.

Poprawkę złożyła Romana Jordan Cizelj

Poprawka 32
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (iii) podtytuł „Cele” ustęp 2

Głównym celem badań w tej dziedzinie 
będzie pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii 
dotyczącej ryzyka wynikającego z narażenia 
przez dłuższy okres na niskie dawki 
promieniowania. Rozwiązanie tej naukowej 
i politycznej kontrowersji może mieć 
znaczne skutki finansowe i/lub medyczne 
dla kwestii wykorzystywania 
promieniowania w medycynie i przemyśle.

Głównym celem badań w tej dziedzinie 
będzie pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii 
dotyczącej ryzyka wynikającego z narażenia 
przez dłuższy okres na niskie dawki 
promieniowania. Rozwiązanie tej naukowej 
kontrowersji może mieć znaczne skutki 
finansowe i/lub medyczne dla kwestii 
wykorzystywania promieniowania w 
medycynie i przemyśle.

Or. sl

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 33
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (v) tytuł

(v) Zasoby ludzkie i kształcenie (v) Zasoby ludzkie, mobilność, edukacja i 
kształcenie

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza spójność z rzeczywistą treścią ustępu.

Poprawkę złożyła Romana Jordan Cizelj

Poprawka 34
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (v) podtytuł „Cele”

W związku z troską o zapewnienie 
niezbędnego wysokiego poziomu 
kompetencji i wymaganych zasobów 
ludzkich, dotyczącą całego obszaru 
rozszczepienia jądrowego oraz ochrony 

W związku z troską o zapewnienie 
niezbędnego wysokiego poziomu 
kompetencji i wymaganych zasobów 
ludzkich, dotyczącą całego obszaru 
rozszczepienia jądrowego oraz ochrony 
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przed promieniowaniem, oraz w związku z 
konsekwencjami, jakie aspekty te mogą 
mieć w szczególności dla zdolności 
utrzymania obecnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego – celem 
niniejszego programu będzie wspieranie 
przy pomocy różnorodnych środków 
rozpowszechniania kompetencji naukowych 
i odpowiedniego know-how w całym 
sektorze. Środki te mają zagwarantować 
odpowiednio wykwalifikowany personel 
naukowy i techniczny, na przykład poprzez 
polepszoną koordynację między 
instytucjami edukacyjnymi w UE w zakresie 
zapewnienia jednolitego poziomu 
kwalifikacji we wszystkich Państwach 
Członkowskich, lub poprzez ułatwianie 
kształcenia i mobilności studentów i 
naukowców. Jedynie prawdziwie europejska 
koncepcja może zapewnić istnienie 
niezbędnych zachęt oraz jednolitego 
poziomu wykształcenia akademickiego i 
zawodowego, w ten sposób ułatwiając 
mobilność nowej generacji naukowców i 
odpowiadając na potrzeby inżynierów w 
zakresie kształcenia ustawicznego, 
wynikające z przyszłych wyzwań 
naukowych i technologicznych w coraz 
bardziej zintegrowanym sektorze techniki 
jądrowej.

przed promieniowaniem, oraz w związku z 
konsekwencjami, jakie aspekty te mogą 
mieć w szczególności dla zdolności 
utrzymania obecnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego – celem 
niniejszego programu będzie wspieranie 
przy pomocy różnorodnych środków 
rozpowszechniania kompetencji naukowych 
i odpowiedniego know-how w całym 
sektorze. Środki te mają zagwarantować 
odpowiednio wykwalifikowany personel 
naukowy i techniczny, na przykład poprzez 
polepszoną koordynację między 
instytucjami edukacyjnymi w UE w zakresie 
zapewnienia jednolitego poziomu 
kwalifikacji we wszystkich Państwach 
Członkowskich, lub poprzez ułatwianie 
kształcenia i mobilności studentów i 
naukowców. Program ten będzie obejmował 
środki zapewniające zainteresowanie 
najzdolniejszych młodych ludzi 
rozszczepianiem jądra atomowego jako 
karierą na przyszłość. Jedynie prawdziwie 
europejska koncepcja może zapewnić 
istnienie niezbędnych zachęt oraz 
jednolitego poziomu wykształcenia 
akademickiego i zawodowego, w ten sposób 
ułatwiając mobilność nowej generacji 
naukowców i odpowiadając na potrzeby 
inżynierów w zakresie kształcenia 
ustawicznego, wynikające z przyszłych 
wyzwań naukowych i technologicznych w 
coraz bardziej zintegrowanym sektorze 
techniki jądrowej.

Or. sl

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 35
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (v) podtytuł „Cele”

W związku z troską o zapewnienie 
niezbędnego wysokiego poziomu 
kompetencji i wymaganych zasobów 
ludzkich, dotyczącą całego obszaru 
rozszczepienia jądrowego oraz ochrony 

W związku z troską o zapewnienie 
niezbędnego wysokiego poziomu 
kompetencji i wymaganych zasobów 
ludzkich, dotyczącą całego obszaru 
rozszczepienia jądrowego oraz ochrony 
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przed promieniowaniem, oraz w związku z 
konsekwencjami, jakie aspekty te mogą 
mieć w szczególności dla zdolności 
utrzymania obecnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego – celem 
niniejszego programu będzie wspieranie 
przy pomocy różnorodnych środków 
rozpowszechniania kompetencji naukowych 
i odpowiedniego know-how w całym 
sektorze. Środki te mają zagwarantować 
odpowiednio wykwalifikowany personel 
naukowy i techniczny, na przykład poprzez 
polepszoną koordynację między 
instytucjami edukacyjnymi w UE w zakresie 
zapewnienia jednolitego poziomu 
kwalifikacji we wszystkich Państwach 
Członkowskich, lub poprzez ułatwianie 
kształcenia i mobilności studentów i 
naukowców. Jedynie prawdziwie europejska 
koncepcja może zapewnić istnienie 
niezbędnych zachęt oraz jednolitego 
poziomu wykształcenia akademickiego i 
zawodowego, w ten sposób ułatwiając 
mobilność nowej generacji naukowców i 
odpowiadając na potrzeby inżynierów w 
zakresie kształcenia ustawicznego, 
wynikające z przyszłych wyzwań 
naukowych i technologicznych w coraz 
bardziej zintegrowanym sektorze techniki 
jądrowej.

przed promieniowaniem, oraz w związku z 
konsekwencjami, jakie aspekty te mogą 
mieć w szczególności dla zdolności 
utrzymania obecnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego – celem 
niniejszego programu będzie wspieranie 
przy pomocy różnorodnych środków 
rozpowszechniania kompetencji naukowych 
i odpowiedniego know-how w całym 
sektorze. Środki te mają zagwarantować w 
jak najkrótszym czasie odpowiednio 
wykwalifikowany personel naukowy, a 
także inżynierów, fizyków, psychologów 
(specjalistów w zakresie systemów 
organizacji) i techników, na przykład 
poprzez polepszoną koordynację między 
instytucjami edukacyjnymi w UE w zakresie 
zapewnienia jednolitego poziomu 
kwalifikacji we wszystkich państwach 
członkowskich lub poprzez ułatwianie 
kształcenia i mobilności studentów i 
naukowców. Jedynie prawdziwie europejska 
koncepcja może zapewnić istnienie 
niezbędnych zachęt oraz jednolitego 
poziomu wykształcenia akademickiego i 
zawodowego, w ten sposób ułatwiając 
mobilność nowej generacji naukowców i 
odpowiadając na potrzeby inżynierów w 
zakresie kształcenia ustawicznego, 
wynikające z przyszłych wyzwań 
naukowych i technologicznych w coraz 
bardziej zintegrowanym sektorze techniki 
jądrowej.

Or. es

Uzasadnienie

Socjotechniczne podejście do zarządzania wytwarzaniem przyczyni się bez wątpienia do 
propagowania bezpieczeństwa w instalacjach jądrowych. W tym celu należy skorzystać z 
pomocy odpowiednich specjalistów.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 36
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (v) podtytuł „Działania” tiret pierwsze
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- Działania w zakresie szkoleń: 
Koordynacja programów krajowych oraz 
uwzględnienie ogólnych potrzeb 
szkoleniowych w naukach i technologiach 
jądrowych poprzez szereg instrumentów, w 
tym opartych na zasadach konkurencji, w 
ramach ogólnego wspierania zasobów 
ludzkich we wszystkich obszarach 
tematycznych. Obejmuje wsparcie dla 
kursów i sieci szkoleniowych.

– Działania w zakresie szkoleń:
Koordynacja programów krajowych oraz 
uwzględnienie ogólnych potrzeb 
szkoleniowych w naukach i technologiach 
jądrowych poprzez szereg instrumentów, w 
tym opartych na zasadach konkurencji, w 
ramach ogólnego wspierania zasobów 
ludzkich we wszystkich obszarach 
tematycznych. Obejmuje wsparcie dla 
kursów, zebrań mających na celu wymianę 
informacji i programów obliczeniowych 
oraz sieci szkoleniowych. Z drugiej strony, 
w oparciu o cele programu szczegółowego 
„Ludzie” i o inne działania związane ze 
szkoleniem specjalistów wspierane będzie 
przyciąganie młodych ludzi oraz wyjątkowo 
uzdolnionych młodych ludzi do badań nad 
rozszczepianiem jako dziedziną 
perspektywiczną dla przyszłości zawodowej.

Or. es

Uzasadnienie

Obecnie zdarza się, że wybitnie zdolni młodzi ludzie poświęcają się innym dziedzinom, 
niezwiązanym z rozszczepianiem i społecznie bardziej docenianym. Należy zmienić tę 
tendencję, ponieważ brak dobrych specjalistów może prowadzić do działań o niskiej 
niezawodności i do poważnych problemów z bezpieczeństwem.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 37
Załącznik część 3a (nowa)

3a. UPOWSZECHNIANIE
Należy koniecznie podjąć się 
upowszechniania informacji dotyczących 
energii jądrowej wśród mieszkańców i ich 
przedstawicieli, prowadząc wieloletnie 
kampanie informacyjne dotyczące energii 
jądrowej i mające na celu zachęcanie do 
debaty i ułatwianie podejmowania decyzji. 
Aby uzyskać jak najwyższy stopień 
skuteczności, kampanie te będą 
opracowywane z wykorzystaniem 
metodologii wywodzących się z nauk 
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społecznych.
Z drugiej strony, uwzględniając fakt, że 
porównywanie z innymi źródłami energii 
jest zasadnicze dla zrozumienia 
konsekwencji wykorzystania energii 
jądrowej, każda wspierana lub 
podejmowana kampania informacyjna 
będzie wspominać i wyjaśniać również 
wysiłki podejmowane przez Unię 
Europejską w innych dziedzinach, 
zmierzające do rozwijania innych źródeł 
energii, zwłaszcza źródeł odnawialnych.

Or. es

Uzasadnienie

Aby mieszkańcy lepiej rozumieli działania programu szczegółowego „Euratom”, niezbędne 
jest promowanie odpowiedniego upowszechniania informacji o nich, wyjaśnianie znaczenia 
energii jądrowej i zachęcanie do debaty publicznej. Drugi akapit poprawki ma na celu 
podkreślić zgodnie z prawdą istotne wysiłki podejmowane przez Unię Europejską na rzecz 
promocji i rozwoju odnawialnych źródeł energii.


