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Návrh správy (PE 368.078v01-00)
Predkladá Umberto Guidoni
Osobitný program, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 -
2011)

Návrh rozhodnutia (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Výskumné činnosti podporované týmto 
osobitným programom sa vykonávajú 
podľa Aarhujského dohovoru, ktorý bol 
nedávno transponovaný do právnych 
predpisov Spoločenstva nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
.../... zo dňa  ... o uplatňovaní ustanovení 
Aarhuského dohovoru o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia na inštitúcie a orgány 
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Spoločenstva.
_________________
1 Ú. v. …

Or. es

Odôvodnenie

Okrem zjavnej potreby dodržiavať základné  zásady etiky obsiahnuté v rôznych textoch 
Komisie a najmä v Zmluve o EURATOME sa výroba jadrovej energie a nakladanie s ňou 
musí riadiť, najmä pokiaľ ide o procesy štiepenia, ustanoveniami Aarhujského dohovoru tak, 
ako boli transponované do právnych predpisov Spoločenstva nariadením, ktoré sa práve 
nachádza vo fáze konečného prijatia v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 10

(10) Rámcový program by mal prispieť 
k podpore trvalo udržateľného rozvoja.

(10) Rámcový program by mal mať za cieľ 
podporu trvalo udržateľného rozvoja a 
zachovanie mieru.

Or. es

Odôvodnenie

Je vhodné zdôrazniť, že rámcový program a osobitný program pre EURATOM vychádzajú zo 
Zmluvy o EURATOME, ktorá verejnosti zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti a zakazuje 
nezákonné používanie jadrového materiálu, ktorý je určený na civilné využívanie, na 
primárne vojenské ciele (porovnaj preambulu Zmluvy a jej článok 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 12

(12) Mali by sa prijať primerané opatrenia aj 
na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát v dôsledku neoprávneného 
vyplatenia alebo nesprávneho použitia 
finančných prostriedkov v súlade s 
nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 

(12) Mali by sa prijať primerané opatrenia aj 
na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát v dôsledku neoprávneného 
vyplatenia alebo nesprávneho použitia 
finančných prostriedkov v súlade s 
nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 
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1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev a s 
nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 
2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa 
ustanovujú podrobné pravidlá na 
vykonávanie nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s 
jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a 
v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 
z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF).

1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev a s 
nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 
2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa 
ustanovujú podrobné pravidlá na 
vykonávanie nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s 
jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a 
v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 
z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF).

Za každých okolností je potrebné 
zabezpečiť, aby sa všetky finančné 
prostriedky, ktoré boli získané späť v 
dôsledku prípadov podvodov alebo 
nezrovnalostí spáchaných porušením 
uvedených nariadení, vrátili do rámcového 
programu a použili sa hlavne na odborné 
vzdelávanie výskumných pracovníkov a 
činnosti zamerané na šírenie vedeckých 
informácií. 

Or. es

Odôvodnenie

Toto spresnenie je potrebné vložiť vzhľadom na rozpočtové obmedzenia 7. rámcového 
programu a z neho odvodených osobitných programov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Romana Jordan Cizelj

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 12
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(12) Mali by sa prijať primerané opatrenia aj 
na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát v dôsledku neoprávneného 
vyplatenia alebo nesprávneho použitia 
finančných prostriedkov v súlade s 
nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev a s 
nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 
2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa 
ustanovujú podrobné pravidlá na 
vykonávanie nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s 
jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a 
v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 
z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF).

(12) Mali by sa prijať primerané opatrenia aj 
na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát v dôsledku neoprávneného 
vyplatenia alebo nesprávneho použitia 
finančných prostriedkov v súlade s 
nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev a s 
nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 
2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa 
ustanovujú podrobné pravidlá na 
vykonávanie nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s 
jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a 
v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 
z 11. novembra 1996 o kontrolách
a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF).

Všetky finančné prostriedky, ktoré boli 
získané späť na základe uvedených 
nariadení, by sa mali vyčleniť na 
uskutočňovanie činností podľa rámcového 
programu.

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 odsek 1

V súlade s článkom 3 rámcového programu 
predstavuje suma nevyhnutná na realizáciu 
osobitného programu 2553 mil. eur, z čoho 

V súlade s článkom 3 rámcového programu 
predstavuje suma nevyhnutná na realizáciu 
osobitného programu 2553 mil. eur, z čoho 
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čiastka 15 % je určená na správne výdavky 
Komisie.

čiastka 6 % je určená na správne výdavky 
Komisie.

Or. pl

Odôvodnenie

Presunutie výskumu a administratívy do krajín s nižšími nákladmi znamená, že s tým istým 
rozpočtom bude možné vynaložiť viac finančných prostriedkov na výskum a/alebo rozšírenie 
výskumnej infraštruktúry. V rámci iných programov sú administratívne náklady na úrovni 6 
%.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hannes Swoboda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 1

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa vykonávajú 
v súlade so základnými zásadami etiky.

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa vykonávajú 
v súlade so základnými zásadami etiky. Ich 
hlavným cieľom je zaistiť mierové 
využívanie jadrovej energie (bezpečnosť) a 
napomáhať predchádzanie jej zneužitia na 
vojenské účely (zabezpečenie).

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na nedávny vývoj je dôležité, aby výskum jadrovej energie zahŕňal aj aspekty 
bezpečnosti a zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Romana Jordan Cizelj

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 3

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie podľa systémov
financovania a vyberajú projekty. Kritériá 
slúžia na hodnotenie úrovne kvality, dosahu 
a realizácie. V tejto súvislosti možno v 
rámci pracovného programu upresniť alebo 
doň doplniť dodatočné požiadavky, opravné 

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie v rámci programov
financovania a vyberajú projekty. Kritériá 
slúžia na hodnotenie úrovne kvality, dosahu, 
realizácie a optimálneho využívania 
ľudských a finančných zdrojov. V tejto 
súvislosti možno v rámci pracovného 
programu upresniť alebo doň doplniť 
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koeficienty a prahové hodnoty. dodatočné požiadavky, opravné koeficienty 
a prahové hodnoty.

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 3

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie podľa systémov 
financovania a vyberajú projekty. Kritériá 
slúžia na hodnotenie úrovne kvality, dosahu 
a realizácie. V tejto súvislosti možno v rámci 
pracovného programu upresniť alebo doň 
doplniť dodatočné požiadavky, opravné 
koeficienty a prahové hodnoty.

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie v rámci programov 
financovania a vyberajú projekty. Kritériá 
slúžia na hodnotenie úrovne kvality, 
príspevku k trvalej udržateľnosti, dosahu 
a realizácie. V tejto súvislosti možno v rámci 
pracovného programu upresniť alebo doň 
doplniť dodatočné požiadavky, opravné 
koeficienty a prahové hodnoty.

Or. es

Odôvodnenie

Vybrané projekty musia zohľadňovať kritériá trvalej udržateľnosti a ciele Únie stanovené v 
Lisabonskej stratégii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odsek 3

3. Komisia pravidelne informuje výbor o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu informácie o 
všetkých akciách vedecko-technického 
rozvoja financovaných z tohto programu.

3. Komisia pravidelne informuje výbor o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu informácie o 
všetkých akciách vedecko-technického 
rozvoja financovaných z tohto programu.

Tieto informácie sú trvalo prístupné a na 
požiadanie sa poskytnú Európskemu 
parlamentu, Výboru regiónov, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru alebo 
Európskemu ombudsmanovi.    

Or. es
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Odôvodnenie

Zdá sa, že je správne zveriť Európskemu ombudsmanovi ako strážcovi riadneho fungovania 
inštitúcií Spoločenstva a uskutočňovania jeho politík zodpovednosť za správne uplatňovanie 
článku 8 pracovného programu, pokiaľ ide o dodržiavanie základných zásad etiky vo všetkých 
výskumných činnostiach, na ktoré sa vzťahuje program. Ďalšie uvedené orgány by mali byť v 
záujme dosiahnutia maximálnej transparentnosti rovnako pravidelne informované o vývoji a 
financovaní činností osobitného programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha časť 1 úvod odsek 1

Jadrová energia je hlavným bezuhlíkovým 
zdrojom elektrickej energie pri základnom 
zaťažení v Európskej únii so súhrnným 
inštalovaným výkonom vo výške 135GW, na 
ktorý pripadá jedna tretina súčasnej výroby 
elektriny. Zohráva preto kľúčovú úlohu pri 
znižovaní emisií skleníkových plynov v 
Európskej únii a významne prispieva k 
posilneniu nezávislosti EÚ, jej bezpečnosti 
a rôznorodosti zásobovania energiou.

Bez toho, aby boli dotknuté snahy, ktoré 
EÚ vynakladá a naďalej musí vynakladať 
oblasti výskumu energie z obnoviteľných 
zdrojov, môže jadrová energia zohrávať 
zásadnú úlohu pri zaistení bezpečného a 
trvalo udržateľného zásobovania energiou 
v rámci EÚ.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť úsilie EÚ  v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, ktorý je možné a potrebné spojiť s úsilím zameraným na  
výrobu energie z čistých a bezpečných zdrojov, ako je to v prípade energie, ktorú možno 
vyrobiť jadrovou syntézou v rámci systému ITER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha časť 1 úvod odsek 2

Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza 
ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené 
zásobovanie čistou energiou, pričom 
projekt ITER je ďalším veľmi dôležitým 
krokom vo vývoji smerujúcom k tomuto 
významnému cieľu. Realizácia projektu 
ITER je preto základným prvkom súčasnej 

V tejto súvislosti je projekt ITER ďalším 
veľmi dôležitým krokom vo vývoji 
smerujúcom k tomuto významnému cieľu. 
Realizácia projektu ITER je preto 
základným prvkom súčasnej stratégie EÚ, 
musí ju však sprevádzať intenzívny a 
sústredený európsky program výskumu a 
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stratégie EÚ, musí ju však sprevádzať 
intenzívny a sústredený európsky program 
výskumu a vývoja zameraný na prípravu 
využívania reaktora ITER a na vyvinutie 
technológií a vedomostnej základne, ktoré 
budú potrebné počas jeho prevádzkovania i 
v ďalšom období.

vývoja zameraný na prípravu využívania 
reaktora ITER a na vyvinutie technológií a 
vedomostnej základne, ktoré budú potrebné 
počas jeho prevádzkovania i v ďalšom 
období.

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, o ktorom je možné hlasovať iba za predpokladu, že 
bude prijaté znenie odseku 1, ktorý navrhol autor návrhu, súvisí s myšlienkou, že jadrová 
energia nepredstavuje pre Úniu jedinú možnosť, ako zaistiť bezpečnosť zásobovania energiou 
a ukončiť závislosť od znečisťujúcich zdrojov energie: hlavnou úlohou Únie je podporovať 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha časť 1 úvod odsek 2

Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza 
ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené 
zásobovanie čistou energiou, pričom projekt 
ITER je ďalším veľmi dôležitým krokom vo 
vývoji smerujúcom k tomuto významnému 
cieľu. Realizácia projektu ITER je preto 
základným prvkom súčasnej stratégie EÚ, 
musí ju však sprevádzať intenzívny a 
sústredený európsky program výskumu a 
vývoja zameraný na prípravu využívania 
reaktora ITER a na vyvinutie technológií a 
vedomostnej základne, ktoré budú potrebné 
počas jeho prevádzkovania i v ďalšom 
období.

Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza 
ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené 
zásobovanie čistou energiou, pričom projekt 
ITER je ďalším veľmi významným krokom 
vo vývoji smerujúcom k tomuto 
významnému cieľu. Realizácia projektu 
ITER je preto základným prvkom súčasnej 
stratégie EÚ, musí ju však sprevádzať 
intenzívny a sústredený európsky program 
výskumu a vývoja zameraný na prípravu 
využívania reaktora ITER a na vyvinutie 
technológií a vedomostnej základne, ktoré 
budú potrebné počas jeho prevádzkovania i 
v ďalšom období.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis "činnosti" bod (ii) odsek 1

Sústredený program v oblasti fyziky a Sústredený program v oblasti fyziky a 
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technológií bude mať za cieľ konsolidáciu 
výberov projektu ITER a prípravu na rýchle 
spustenie prevádzky reaktora ITER tak, aby 
sa výrazne skrátil čas a znížili náklady 
potrebné na dosiahnutie základných cieľov 
projektu ITER. Tento program sa bude 
vykonávať prostredníctvom koordinovaných 
experimentálnych, teoretických a 
modelových činností s využitím zariadení 
JET a iných zariadení v združeniach. 
V súvislosti s týmto programom sa 
zabezpečí nevyhnutný vplyv Európy na 
projekt ITER, ako aj príprava na jej 
významnú úlohu pri využívaní tohto 
projektu. Tento program bude zahŕňať:

technológií bude mať za cieľ konsolidáciu 
výberov projektu ITER a prípravu na rýchle 
spustenie prevádzky reaktora ITER tak, aby 
sa výrazne skrátil čas a znížili náklady
potrebné na dosiahnutie základných cieľov 
projektu ITER. Tento program sa bude 
vykonávať prostredníctvom koordinovaných 
experimentálnych, teoretických a 
modelových činností s využitím zariadení 
JET, zariadenia pre udržanie plazmy 
v magnetickom poli (tokamaky, stelarátory 
a RPF, ktoré sú už existujú alebo sa o ich 
výstavbe rokuje vo všetkých členských 
štátoch) a iných zariadení v združeniach. 
V súvislosti s týmto programom sa 
zabezpečí nevyhnutný vplyv Európy na 
projekt ITER, ako aj príprava na jej 
významnú úlohu pri využívaní tohto 
projektu. Tento program bude zahŕňať:

Or. es

Odôvodnenie

Činnosti v rámci programu EÚ pre jadrovú syntézu budú plne definované v prípade, že sa 
špecificky uvedú zariadenia pre udržanie plazmy v magnetickom poli (tokamaky, stelarátory a 
RPF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis „činnosti“ bod (iii) zarážka 2a (nová)

— osobitné štúdie týkajúce sa lítia ako 
zdroja na výrobu tritia, chladiarenské 
systémy a robotická technika určená na 
prácu v rádioaktívnom prostredí; 
motorizácia a automatizácia sledovania 
pokusov na diaľku.

Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné stabilizovať výskum materiálov, ktorý bol doposiaľ značne nesúvislý. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis „činnosti“ bod (v) zarážka 2

– odborným vzdelávaním na vysokej úrovni 
pre inžinierov a výskumných pracovníkov 
na postgraduálnej a postdoktorandskej 
úrovni, vrátane využívania možností v 
programe, ako sú vzdelávacie platformy a
špecializované semináre a stretnutia;

— odborným vzdelávaním na vysokej 
úrovni pre inžinierov a výskumných 
pracovníkov na postgraduálnej a 
postdoktorandskej úrovni vrátane využívania 
možností v programe, ako sú vzdelávacie 
platformy; Prijmú sa opatrenia  na 
zavedenie magisterského a doktorandského 
štúdia fyziky a inžinierstva v odbore 
jadrovej syntézy na európskej úrovni s 
cieľom uľahčiť získanie špecifickej 
kvalifikácie vedúcej k atraktívnemu 
akademického uznania, čo podnieti 
študentov, aby si zvolili túto špecializáciu.
budú sa organizovať špecializované 
semináre a stretnutia, ako aj ďalšie 
vzdelávacie a informačné činnosti určené 
pre vyššie vzdelávanie a úvodné stupne 
vysokoškolského vzdelávania, a tým sa 
štúdium fyziky a energie z jadrovej syntézy 
stane reálnou alternatívou profesijnej 
kariéry;

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh oživuje návrh európskeho doktorátu, ktorý uvádza 
Buzekova správa, a súčasne trvá  na potrebe zavedenia ďalších opatrení a podnetov v oblasti 
vzdelávania, ktoré by podporili budúcich odborníkov zamerať sa na tento odbor, a tým 
odstránili súčasné chabé vyhliadky na zamestnanie a ocenenie, kvôli ktorým uprednostňujú 
odborníci v danej situácii iné špecializácie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis "činnosti" bod (v) zarážka 3a (nová)

— podpora tvorby patentov.

Or. es
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Odôvodnenie

Podpora výskumu a vzdelávania ľudských zdrojov si vyžaduje zvýšenie počtu patentov. Ak by 
k tomu došlo, bude takýto vývoj odrážať správne uskutočňovanie cieľov programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis "činnosti" bod (va) (nový)

(va) Prenos technológií
Projekt ITER si bude vyžadovať nové 
organizačné štruktúry, ktoré umožnia 
rýchly presun ním dosiahnutých 
technologických inovácií a výhod do 
priemyslu, aby bolo možné riešiť výzvy, 
pred ktorými stojí priemysel EÚ, ak sa má 
stať plne konkurencieschopným. 

Or. es

Odôvodnenie

Projekt ITER v Európe povedie k potvrdeniu nášho budúceho vedúceho postavenia v oblasti 
nových technológií rozvíjaných v ITER-i, čo podporí európsky priemysel a zvýši jeho 
konkurencieschopnosť v porovnaní s USA a Japonskom. Za predpokladu, že sa uvedené 
aspekty budú  riadne rozvíjať, mali by niesť budúcu zodpovednosť za elektrárne v rámci EÚ 
podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby 
vzdelávania musia predstavovať kľúčový 
aspekt všetkých projektov financovaných 
Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené 
potreby budú spolu s podporou pre 
infraštruktúry tvoriť základnú súčasť 

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. Pri určovaní priorít 
spomedzi rôznych oblastí bude hlavným 
kritériom bezpečnosť, zatiaľ čo výskum 
reaktorových systémov bude väčšinou 
delegovaný na medzivládne dohody 
členských štátov. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby 
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riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti 
jadrovej energie.

vzdelávania musia predstavovať kľúčový 
aspekt všetkých projektov financovaných 
Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené 
potreby budú spolu s podporou pre 
infraštruktúry tvoriť základnú súčasť 
riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti 
jadrovej energie. 

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnosť všetkých jednotlivých technológií, ktoré v súčasnosti v Európe existujú, bude 
hlavným hnacím motorom všetkých činností EÚ v oblasti výskumu jadrového štiepenia. Každý 
návrh alebo realizácia nových systémov reaktorov bude predmetom medzivládnej dohody, 
ktorá bude odrážať rôzne prístupy členských štátov v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hannes Swoboda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby 
vzdelávania musia predstavovať kľúčový 
aspekt všetkých projektov financovaných 
Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené 
potreby budú spolu s podporou pre 
infraštruktúry tvoriť základnú súčasť 
riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti 
jadrovej energie.

Vo všetkých činnostiach Únie v rámci 
výskumu jadrového štiepenia sa hlavná 
pozornosť venuje bezpečnosti a 
zabezpečeniu. Konkrétne bude na jednej 
strane hlavným cieľom zvýšiť bezpečnosť 
výrobných zariadení (bezpečnosť) a na 
strane druhej vyhnúť sa zneužitiu na 
vojenské a teroristické účely 
(zabezpečenie). Nepriame akcie sa 
uskutočnia v piatich hlavných oblastiach 
činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom 
programe však existujú dôležité väzby, 
pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť 
interakcie medzi rôznymi činnosťami. V 
tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať 
vzdelávacie činnosti a výskumné 
infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia 
predstavovať kľúčový aspekt všetkých 
projektov financovaných Európskou úniou v 
tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu
s podporou pre infraštruktúry tvoriť 
základnú súčasť riešenia otázok 
kompetencie v rámci oblasti jadrovej 
energie.



AM\614625SK.doc PE 374.089v01-00 13/23 AM\

SK

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť dva aspekty: za prvé bezpečnosť, pokiaľ ide o zariadenia, a za druhé 
zabezpečenie predchádzania všetkým formám zneužitia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby 
vzdelávania musia predstavovať kľúčový 
aspekt všetkých projektov financovaných 
Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené 
potreby budú spolu s podporou pre 
infraštruktúry tvoriť základnú súčasť 
riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti 
jadrovej energie.

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti, výmenu vedeckých a  
technologických informácií a  výskumné 
infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia 
predstavovať kľúčový aspekt všetkých 
projektov financovaných Európskou úniou v 
tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu 
s podporou pre infraštruktúry tvoriť 
základnú súčasť riešenia otázok 
kompetencie v rámci oblasti jadrovej 
energie.

Or. es

Odôvodnenie

Činnosti v oblasti vzdelávania musia sprevádzať činnosti v oblasti informovanosti 
predovšetkým výmeny vedeckých a technologických údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1a (nový)

Existujú však vážne obavy, ktoré 
ovplyvňujú ďalšie používanie štiepenia v 
EÚ. Kľúčovými otázkami sú prevádzková 
bezpečnosť reaktorov a zaobchádzanie s 
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odpadom s dlhým polčasom rozpadu, 
pričom sa v oboch oblastiach neustále 
vyvíja úsilie o technický pokrok, však 
potrebné, aby k tomu prispeli aj politika a 
spoločnosť. Pri všetkých spôsoboch využitia 
žiarenia, od využitia v oblasti priemyslu až 
po oblasť medicíny, je hlavnou zásadou 
ochrana človeka a životného prostredia. 
Okrem toho jednotlivé technické oblasti 
prepájajú kľúčové témy, ako sú jadrový 
palivový cyklus, aktinidová chémia, analýza 
rizík a posúdenie bezpečnosti a dokonca 
problematika spoločnosti a štátu. 

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh reprodukuje znenie navrhnuté Komisiou v dokumente 
KOM(2005)0119 pre 7. rámcový program. Okrem toho je zrejmé, že EÚ bude musieť 
pokračovať vo výskume v záujme zlepšenia bezpečnosti a zaobchádzania s odpadom z 
jadrového štiepenia. Štúdia biologických účinkov žiarenia pomôže zvýšiť súčasnú ochranu 
pred  žiarením a zdokonaliť kritéria týkajúce sa dozimetrie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 3

Rovnako dôležité je vytvárať väzby s 
výskumom v Rámcovom programe ES, 
najmä v činnostiach v oblasti európskych 
noriem, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, ochrany životného prostredia, 
vedy o vlastnostiach a možnostiach použitia 
materiálov, riadenia, spoločných 
infraštruktúr, zabezpečenia, kultúry 
bezpečnosti a energie. Hlavným znakom 
činností v mnohých tematických oblastiach 
je realizácia medzinárodnej spolupráce.

Rovnako dôležité je vytvárať väzby s 
výskumom v Rámcovom programe ES, 
najmä v činnostiach v oblasti európskych 
noriem, vzdelávania, informovanosti a 
odborného vzdelávania, ochrany životného 
prostredia, vedy o vlastnostiach a 
možnostiach použitia materiálov, riadenia, 
spoločných infraštruktúr, zabezpečenia, 
kultúry bezpečnosti a energie Hlavným 
znakom činností v mnohých tematických 
oblastiach je realizácia medzinárodnej 
spolupráce.

Or. es

Odôvodnenie

Činnosti v oblasti odborného vzdelávania musia sprevádzať činnosti v oblasti informovanosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (i) podnadpis "činnosti" zarážka 2

– Rozloženie a transmutácia: Výskum a 
technický rozvoj vo všetkých technických 
oblastiach rozloženia a transmutácie (P&T) 
zameraný na vývoj skúšobných zariadení a 
demonštračných systémov pre 
najdokonalejšie procesy rozloženia a 
systémy transmutácie zahŕňajúcich 
podkritické a kritické systémy za účelom 
zníženia objemov a nebezpečenstva 
vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu s 
dlhým polčasom rozpadu vyplývajúcich zo 
spracovania vyhoreného jadrového paliva. 
Výskum bude skúmať aj možnosť 
koncepcií, ktoré vytvárajú menej odpadu 
pri výrobe jadrovej energie, vrátane 
efektívnejšieho využívania štiepneho 
materiálu v existujúcich reaktoroch.

— Rozloženie a transmutácia: Výskum a 
technický rozvoj vo všetkých technických 
oblastiach rozloženia a transmutácie (P&T) 
zameraný na vývoj skúšobných zariadení a 
demonštračných systémov pre 
najdokonalejšie procesy rozloženia a 
systémy transmutácie zahŕňajúcich 
podkritické a kritické systémy za účelom 
zníženia objemov a nebezpečenstva vysoko 
aktívneho rádioaktívneho odpadu s dlhým 
polčasom rozpadu vyplývajúcich zo 
spracovania vyhoreného jadrového paliva.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek sa týka trvalo udržateľných jadrových systémov a mal by byť preto presunutý do 
bodu o trvalo udržateľných jadrových systémoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (ii) podnadpis ‘činnosti’ zarážka 1

– Bezpečnosť jadrového zariadenia:
Výskum a technický rozvoj v prevádzkovej 
bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových 
zariadení, najmä hodnotenie a riadenie 
životnosti elektrární, kultúra bezpečnosti, 
zdokonalené metodiky hodnotenia 
bezpečnosti, numerické simulačné nástroje, 
prístrojové vybavenie a kontrola, prevencia a 
zmiernenie ťažkých havárií, s pridruženými 
činnosťami na optimalizáciu riadenia 
vedomostí a zachovanie kompetencií.

— Bezpečnosť jadrového zariadenia:  
Výskum a technický rozvoj v prevádzkovej 
bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových 
zariadení, najmä hodnotenie a riadenie 
životnosti elektrární, kultúra bezpečnosti 
(minimalizácia rizika ľudskej a 
organizačnej chyby), zdokonalené metodiky 
hodnotenia bezpečnosti, numerické 
simulačné nástroje, prístrojové vybavenie a 
kontrola, prevencia a zmiernenie ťažkých 
havárií, s pridruženými činnosťami na 
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optimalizáciu riadenia vedomostí a 
zachovanie kompetencií.

Or. es

Odôvodnenie

Okrem rizika ľudskej chyby je potrebné výslovne uviesť aj tzv. organizačnú chybu, pretože 
bolo dokázané, že aj vo vysoko spoľahlivých zariadeniach môže mať chyba v organizačnom 
reťazci výrobného postupu katastrofické následky a môže spôsobiť havárie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (ii) podnadpis "činnosti" zarážka 2

– Trvalo udržateľné jadrové systémy:
Výskum a technický rozvoj zameraný na 
zvýšenie efektívnosti súčasných systémov a 
palív a v rámci medzinárodného úsilia a 
spolupráce v tejto oblasti ako napríklad 
Medzinárodné fórum IV. generácie, na 
skúmanie aspektov vybraných 
zdokonalených reaktorových systémov s 
cieľom posúdiť ich potenciál, odolnosť proti 
šíreniu a dlhodobú udržateľnosť vrátane 
činností v oblasti základného výskumu 
(najmä vedy o vlastnostiach a možnostiach 
použitia materiálov) a skúmania palivového 
cyklu a inovatívnych palív.

— Trvalo udržateľné jadrové systémy:
Výskum a technický rozvoj zameraný na 
zvýšenie efektívnosti súčasných systémov a 
palív a v rámci medzinárodného úsilia a 
spolupráce v tejto oblasti ako napríklad 
Medzinárodné fórum IV. generácie, na 
skúmanie aspektov vybraných 
zdokonalených reaktorových systémov s 
cieľom posúdiť ich potenciál, odolnosť proti 
šíreniu a dlhodobú udržateľnosť vrátane 
činností v oblasti základného výskumu 
(najmä vedy o vlastnostiach a možnostiach 
použitia materiálov) a skúmania palivového 
cyklu a inovatívnych palív. Výskum posúdi 
aj potenciál koncepcií, ktoré pri výrobe 
jadrovej energie produkujú menej odpadu 
vrátane účinnejšieho využívania štiepneho 
materiálu v existujúcich reaktoroch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (iii) podnadpis ‘ciele' odsek 2

Hlavným cieľom tohto výskumu bude
prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa 
rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a 
dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto 

Medzi hlavné ciele tohto výskumu bude 
patriť prispievanie k vyriešeniu polemiky 
týkajúcej sa rizika vystavenia žiareniu pri 
nízkych a dlhodobých dávkach. Vyriešenie 
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vedeckej a politickej otázky má potenciálne 
závažné nákladové a/alebo zdravotné 
dôsledky pre využívanie žiarenia v 
medicíne, ako aj v priemysle.

tejto vedeckej a politickej otázky má 
potenciálne závažné nákladové a/alebo 
zdravotné dôsledky pre využívanie žiarenia 
v medicíne, ako aj v priemysle. Podpora sa 
presmeruje do vývoja mikrodozimetrov a 
nanodozimetrov a súvisiacich modelov, 
ktoré umožnia lepšie pochopiť vzťah medzi 
dávkami ožiarenia a molekulárnymi a 
bunkovými účinkami.

Or. es

Odôvodnenie

Poškodenie z radiácie súvisí s dávkou, ale na pochopenie toho, aké poškodenie možno 
spôsobiť, je nevyhnutné vedieť, ako sa účinky žiarenia šíria v priestore, inými slovami, akou 
trasou letia nabité častice. Dôvodom je to, že DNA obsahuje nadbytočné informácie a bunka 
dokáže opraviť škody spôsobené izolovaným ionizačným žiarením. Ak je však úroveň ionizácie 
vysoká, proces opráv sa naruší, čo môže viesť k nekróze, mutáciám alebo v niektorých 
prípadoch k rakovine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Romana Jordan Cizelj

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (iii) podnadpis ‘ciele’ odsek 2

Hlavným cieľom tohto výskumu bude 
prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa 
rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a 
dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto 
vedeckej a politickej otázky má potenciálne 
závažné nákladové a/alebo zdravotné 
dôsledky pre využívanie žiarenia v 
medicíne, ako aj v priemysle.

Hlavným cieľom tohto výskumu bude 
prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa 
rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a 
dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto 
vedeckej otázky má potenciálne závažné 
nákladové a/alebo zdravotné dôsledky pre 
využívanie žiarenia v medicíne, ako aj v 
priemysle. 

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (v) názov

(v) Ľudské zdroje a vzdelávanie (v) ľudské zdroje, mobilita, vzdelávanie a 
odborné vzdelávanie
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Or. es

Odôvodnenie

Na účely konzistentnosti so skutočným obsahom odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Romana Jordan Cizelj

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (v) podnadpis ‘ciele’

Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch 
jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v 
súvislosti zachovať vysokú úroveň 
odbornosti a ľudských zdrojov 
a identifikovať prípadné dôsledky s 
ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú 
vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude 
cieľom tohto programu podporiť pomocou 
širokého spektra opatrení rozšírenie 
vedeckej kompetencie a know-how v celom 
sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť 
dostupnosť náležite kvalifikovaných 
výskumných pracovníkov a technikov, 
napríklad zlepšenou koordináciou medzi 
vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme 
ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých 
členských štátoch, alebo umožnením 
vzdelávania a mobility študentov a vedcov. 
Jedine na základe skutočne európskeho 
prístupu možno zabezpečiť požadované 
stimuly a zosúladenú úroveň vyššieho 
vzdelávania a odborného vzdelávania, čím 
sa umožní mobilita novej generácie vedcov a 
zabezpečenie potrieb celokariérneho 
vzdelávania inžinierov, ktorí riešia 
priekopnícke vedecké a technologické úlohy 
v čoraz viac integrovanom jadrovom 
sektore.

Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch 
jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v 
súvislosti zachovať vysokú úroveň 
odbornosti a ľudských zdrojov 
a identifikovať prípadné dôsledky s 
ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú 
vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude 
cieľom tohto programu podporiť pomocou 
širokého spektra opatrení rozšírenie 
vedeckej kompetencie a know-how v celom 
sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť 
dostupnosť náležite kvalifikovaných 
výskumných pracovníkov a technikov, 
napríklad zlepšenou koordináciou medzi 
vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme 
ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých 
členských štátoch, alebo umožnením 
vzdelávania a mobility študentov a vedcov. 
Program zahrňuje opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby najlepších mladých 
ľudí lákala oblasť jadrového štiepenia ako 
oblasť ich budúceho povolenia. Jedine na 
základe skutočne európskeho prístupu 
možno zabezpečiť požadované stimuly a 
zosúladenú úroveň vyššieho vzdelávania a 
odborného vzdelávania, čím sa umožní 
mobilita novej generácie vedcov a 
zabezpečenie potrieb celokariérneho 
vzdelávania inžinierov, ktorí riešia 
priekopnícke vedecké a technologické úlohy 
v čoraz viac integrovanom jadrovom 
sektore. 

Or. sl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (v) podnadpis „ciele“

Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch 
jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v 
súvislosti zachovať vysokú úroveň 
odbornosti a ľudských zdrojov 
a identifikovať prípadné dôsledky s 
ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú 
vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude 
cieľom tohto programu podporiť pomocou 
širokého spektra opatrení rozšírenie 
vedeckej kompetencie a know-how v celom 
sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť 
dostupnosť náležite kvalifikovaných 
výskumných pracovníkov a technikov, 
napríklad zlepšenou koordináciou medzi 
vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme 
ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých 
členských štátoch, alebo umožnením 
vzdelávania a mobility študentov a vedcov. 
Jedine na základe skutočne európskeho 
prístupu možno zabezpečiť požadované 
stimuly a zosúladenú úroveň vyššieho 
vzdelávania a odborného vzdelávania, čím 
sa umožní mobilita novej generácie vedcov a 
zabezpečenie potrieb celokariérneho 
vzdelávania inžinierov, ktorí riešia 
priekopnícke vedecké a technologické úlohy 
v čoraz viac integrovanom jadrovom 
sektore.

Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch 
jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v 
súvislosti zachovať vysokú úroveň 
odbornosti a ľudských zdrojov 
a identifikovať prípadné dôsledky s 
ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú 
vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude 
cieľom tohto programu podporiť pomocou 
širokého spektra opatrení rozšírenie 
vedeckej kompetencie a know-how v celom 
sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť čo 
najskôr dostupnosť náležite 
kvalifikovaných výskumných pracovníkov, 
inžinierov, fyzikov, psychológov 
(špecializovaných na organizačné systémy)
a technikov, napríklad zlepšenou 
koordináciou medzi vzdelávacími 
inštitúciami EÚ v záujme ekvivalentnosti 
kvalifikácií vo všetkých členských štátoch, 
alebo umožnením vzdelávania a mobility 
študentov a vedcov. Jedine na základe 
skutočne európskeho prístupu možno 
zabezpečiť požadované stimuly a 
zosúladenú úroveň vyššieho vzdelávania a 
odborného vzdelávania, čím sa umožní 
mobilita novej generácie vedcov a 
zabezpečenie potrieb celokariérneho 
vzdelávania inžinierov, ktorí riešia 
priekopnícke vedecké a technologické úlohy 
v čoraz viac integrovanom jadrovom
sektore.

Or. es

Odôvodnenie

Sociálno-technický prístup nepochybne napomôže zlepšenie bezpečnosti jadrových zariadení. 
Na splnenie tohto cieľ je dôležité, aby boli k dispozícii vhodní odborníci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (v) podnadpis ‘činnosti’ zarážka 1

– Odborné vzdelávanie: Koordinácia
vnútroštátnych programov a zabezpečovanie 
všeobecných potrieb vzdelávania v jadrovej 
vede a technológii prostredníctvom celej 
palety nástrojov, vrátane konkurenčných, 
ako súčasť celkovej podpory ľudských 
zdrojov vo všetkých tematických oblastiach. 
Patrí sem aj podpora vzdelávacích kurzov a 
vzdelávacích sietí.

— Odborné vzdelávanie: Koordinácia
vnútroštátnych programov a zabezpečovanie 
všeobecných potrieb vzdelávania v jadrovej 
vede a technológii prostredníctvom celej 
palety nástrojov, vrátane konkurenčných, 
ako súčasť celkovej podpory ľudských 
zdrojov vo všetkých tematických oblastiach. 
Patrí sem aj podpora vzdelávacích kurzov, 
stretnutí na účely výmeny informácií a 
počítačových programov a vzdelávacích 
sietí. Okrem toho so zreteľom na ciele 
osobitného programu Ľudia a iné činnosti 
týkajúce odborného vzdelávania 
pracovníkov sa budú podporovať snahy o 
zabezpečenie toho, aby mladí ľudia s 
vynikajúcimi schopnosťami považovali 
oblasť jadrového štiepenia za atraktívnu 
oblasť pre svoje budúce povolanie.

Or. es

Odôvodnenie

V súčasnosti má väčšina talentovaných ľudí sklony odchádzať do iných oblastí, ktoré sú 
spoločensky viac uznávané ako oblasť jadrového štiepenia.  Je potrebné tento trend zmeniť, 
pretože nedostatok schopných odborníkov môže viesť k nižšej prevádzkovej spoľahlivosti a 
vážnym problémom s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha časť 3a (nová)

3a. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ
Informácie o jadrovej energii by sa mali 
šíriť v rámci výmen informácií s občanmi a 
ich zástupcami prostredníctvom 
organizovania viacročných kampaní o 
jadrovej energii zameraných na zvýšenie 
informovanosti o jadrovej energii s cieľom 
podnietiť diskusiu a uľahčiť rozhodovanie. 
V záujme zaistenia čo najväčšej účinnosti 
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kampaní mali by byť vypracovaní na 
základe metodológie sociálnych vied.
Okrem toho so zreteľom na, že porovnanie 
s inými formami energie je potrebné na 
pochopenie dôsledkov využitia jadrovej 
energie, sa všetky podporované alebo 
zahájené informačné kampane uvádzajú a 
vysvetľujú úsilie, ktoré EÚ vyvíja na iných 
úrovniach s cieľom podporiť iné zdroje 
energie, najmä obnoviteľné zdroje energie.

Or. es

Odôvodnenie

Aby občania lepšie pochopili činnosti, ktoré sa majú uskutočňovať v rámci osobitného 
programu Euratom, je potrebné tieto činnosti riadne propagovať vysvetľovaním významu 
jadrovej energie a podporovaním diskusie v spoločnosti. Druhý odsek pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu sa správne snaží upozorniť na veľké úsilie, ktoré Únia vynakladá na 
podporu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Or. es


