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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego 
wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011)
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0445)1,

– uwzględniając art. 7 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0386/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 119 drugi akapit 
Traktatu Euratom;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 2 ustęp 2

W obszarze badań nad energią syntezy 
jądrowej, na podstawie tytułu II rozdział 5 
Traktatu zostanie powołane wspólne 
przedsięwzięcie w celu zarządzania i 
administrowania europejskim wkładem w 
ITER, a także dodatkowymi działaniami 

W obszarze badań nad energią syntezy 
jądrowej, na podstawie tytułu II rozdział 5 
Traktatu zostanie powołane wspólne 
przedsięwzięcie w celu zarządzania i 
administrowania europejskim wkładem w 
organizację ITER, w tym działaniami z 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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mającymi na celu szybkie wykorzystanie 
energii syntezy jądrowej.

udziałem Japonii w ramach „szerszego 
podejścia”, a także działaniami na rzecz 
wsparcia budowy ITER, o których mowa 
w części 2, sekcja 2.1, punkt (i) 
Załącznika. Wszystkie inne działania w 
dziedzinie energii syntezy jądrowej będą 
wdrażane i zarządzane oddzielnie od 
wspólnego przedsięwzięcia ITER, przy 
zachowaniu zintegrowanego podejścia i 
pełnego zaangażowania zrzeszeń Euratom 
na rzecz syntezy jądrowej.

Uzasadnienie

ITER będzie stanowić najważniejsze zobowiązanie europejskiego środowiska badaczy syntezy 
jądrowej w najbliższych latach. Do realizacji międzynarodowych zobowiązań wynikających z 
porozumienia ITER oraz do zarządzania działaniami na rzecz budowy ITER niezbędna jest 
specjalna agencja europejska. Pełna i efektywna eksploatacja ITER po jego zbudowaniu 
będzie jednak wymagać odpowiedniej liczby wykwalifikowanych naukowców europejskich 
oraz wysokiego poziomu wiedzy w dziedzinie fizyki i technologii. W tym celu europejski 
program syntezy musi mieć odpowiednie wsparcie pod względem budżetu i zarządzania. Za 
wzór należy przyjąć organizację zarządzania, obejmującą umowy o stowarzyszeniu oraz 
Europejską Umowę na rzecz Rozwoju Syntezy Jądrowej (EFDA), która dotychczas okazała się 
skuteczna w ustanowieniu prawdziwie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w dziedzinie 
badań nad syntezą, czyniąc z UE światowego lidera w dziedzinie fizyki i technologii syntezy 
jądrowej.

Poprawka 2
Załącznik część 2 sekcja 2.1. ustęp 2

Europejska Agencja ITER (Domestic 
Agency for ITER) zostanie ustanowiona 
jako wspólne przedsięwzięcie na mocy 
Traktatu Euratom. Zapewni ona 
EURATOM środki służące wypełnieniu 
jego międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia ITER oraz 
możliwość przyczynienia się w sposób 
sprawny i spójny do realizacji projektu 
ITER i projektów „szerszego podejścia”, 
co obejmuje również działania badawczo-
rozwojowe wspierające te projekty.

Europejska Agencja ITER (Domestic 
Agency for ITER) zostanie ustanowiona 
jako wspólne przedsięwzięcie na mocy 
Traktatu Euratom. Zapewni ona 
Euratomowi środki służące wypełnieniu 
jego międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia ITER oraz 
możliwość przyczynienia się do realizacji 
projektu ITER i działań „szerszego 
podejścia” z udziałem Japonii.

Uzasadnienie
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Europejska Agencja ITER skoncentruje się na możliwie najlepszej i najszybszej realizacji 
projektów ITER i „szerszego podejścia” we współpracy z Japonią, jak uzgodniono w 
międzynarodowym porozumieniu w sprawie ITER. Wszystkie inne działania w dziedzinie 
energii syntezy jądrowej, w tym działania w ramach przygotowania ewentualnej budowy 
reaktora syntezy jądrowej dla celów demonstracyjnych i innych instalacji, określone w 
Załączniku, będą objęte odpowiedzialnością EFDA i zarządzane przy pełnym zaangażowaniu 
zrzeszeń na rzecz syntezy jądrowej. Ten podział uprawnień zapewni zarówno powodzenie 
budowy ITER, jak i jego najlepszą eksploatację z chwilą zbudowania.

Poprawka 3
Załącznik część 2 sekcja 2.1. tytuł „Działania” litera i i) ustęp 2

Podczas realizacji siódmego programu 
ramowego zostanie przeprowadzony 
przegląd instalacji programu, w trakcie 
którego zostanie oceniona możliwość 
stopniowego wycofania z użytku 
istniejących instalacji oraz 
zapotrzebowanie na nowe urządzenia 
równolegle do funkcjonowania ITER.
Przegląd ten określi, w jakim stopniu 
można wesprzeć nowe lub 
unowocześnione urządzenia, tak by
postawić do dyspozycji programu szereg 
instalacji syntezy jądrowej właściwych do 
przeprowadzenia niezbędnych prac R&D.

Na początku realizacji siódmego programu 
ramowego zostanie przeprowadzony 
przegląd instalacji programu, w trakcie 
którego zostanie oceniona możliwość 
stopniowego wycofania z użytku 
istniejących instalacji oraz 
zapotrzebowanie na nowe urządzenia 
równolegle do funkcjonowania ITER. 
Przegląd ten określi, w jakim stopniu 
można wesprzeć nowe lub 
unowocześnione urządzenia, tak by 
postawić do dyspozycji programu szereg 
instalacji syntezy jądrowej właściwych do 
przeprowadzenia niezbędnych prac R&D.

Uzasadnienie

Z uwagi na harmonogram wycofywania lub budowy urządzeń syntezy jądrowej, ocenę 
dalszych potrzeb w zakresie przygotowania lub uzupełnienia funkcjonowania ITER należy 
przeprowadzić możliwie jak najwcześniej.

Poprawka 4
Załącznik część 2 sekcja 2.1. tytuł „Działania” litera v i)

„Przyspieszony” program rozwoju syntezy 
jądrowej mógłby doprowadzić do 
szybszego wprowadzenia tej technologii na 
rynek, co stanowiłoby element 
kompleksowej polityki uwzględniającej 
zagadnienia zabezpieczenia dostaw energii 

„Przyspieszony” program rozwoju syntezy 
jądrowej mógłby doprowadzić do 
szybszego wprowadzenia tej technologii na 
rynek, co stanowiłoby element 
kompleksowej polityki uwzględniającej 
zagadnienia zabezpieczenia dostaw energii 
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dla Europy, zmian klimatycznych oraz 
zrównoważonego rozwoju. Pierwszym 
celem i zarazem ważnym etapem 
„przyspieszonego” programu byłaby 
wcześniejsza budowa elektrowni DEMO.
W siódmym programie ramowym 
obejmowałoby to działania i projekty 
będące częścią szerszej międzynarodowej 
strategii związanej z energią syntezy 
jądrowej, która jest realizowana przez 
EURATOM we współpracy z partnerami 
projektu ITER.

dla Europy, zmian klimatycznych oraz 
zrównoważonego rozwoju. Pierwszym 
celem i zarazem ważnym etapem 
„przyspieszonego” programu byłaby 
wcześniejsza budowa elektrowni DEMO. 
W siódmym programie ramowym 
obejmowałoby to działania i projekty 
będące częścią szerszej międzynarodowej 
strategii związanej z energią syntezy 
jądrowej, która jest realizowana przez 
EURATOM we współpracy z partnerami 
projektu ITER. Działania w tej dziedzinie 
są prowadzone z myślą o przygotowaniu 
się na rozwój priorytetów i zwiększenie 
zasobów w przypadku pogłębienia się 
kryzysu energetycznego.

Uzasadnienie

Wysoki stopień niepewności co do przyszłych scenariuszy energetycznych winien skłonić 
Europę do przygotowania się do zainicjowania dużego programu technologicznego 
równoległego do ITER, w celu maksymalnego przyspieszenia powstania elektrowni syntezy 
jądrowej.

Poprawka 5
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 ma stanowić główny 
motor wszystkich działań UE w dziedzinie 
badań nad rozszczepieniem jądrowym. W 
szczególności wszelkie projekty lub 
wdrażanie nowych systemów reaktorów 
będzie przedmiotem umowy 
międzyrządowej odzwierciedlającej różne 
podejścia państw członkowskich w tej 
sferze. 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 
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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.

Uzasadnienie

Ostatnie rozszerzenie wskazało na potrzebę nowych wysiłków na rzecz zachowania 
bezpieczeństwa w Europie podczas eksploatacji energii jądrowej. Wysiłki te muszą pozostać 
pierwszym priorytetem badań nad rozszczepieniem jądrowym w UE, umożliwiając 
pojedynczym państwom członkowskim i firmom prywatnym współpracę w zakresie badań nad 
zaawansowanymi systemami reaktorów.



PE 368.078v01-00 10/13 PR\600210PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Sprawozdawca przychyla się do wniosku Komisji dotyczącego programu szczegółowego, w 
którym pośrednie działania badawcze są zorganizowane dwutorowo wokół:  

1. badań nad energią syntezy jądrowej oraz
2. badań nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem.

Wytyczne dla badań nad energią syntezy jądrowej

Sprawozdawca, zgadzając się z głównym sprawozdawcą w sprawie siódmego programu 
ramowego (7PR), uważa, że UE powinna w najwyższym stopniu wykorzystać potencjał 
syntezy jądrowej, która w długim okresie może stać się niemal nieograniczonym, 
akceptowalnym dla środowiska i ekonomicznie konkurencyjnym źródłem energii, tym samym 
przyczyniając się znacząco do zapewnienia zrównoważonych i bezpiecznych dostaw energii. 
Z tego względu sądzi, że należy prowadzić „przyspieszony” program na rzecz energii syntezy 
jądrowej – uwzględniając także dodatkowy dobrowolny wkład budżetowy państw 
członkowskich na konkretne projekty – w celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego 
do rozwoju komercyjnej elektrowni syntezy jądrowej.  

Fundamentalnym krokiem na drodze do energii syntezy jądrowej jest instalacja ITER. W 
czerwcu ubiegłego roku, po długich negocjacjach dotyczących lokalizacji ITER, sześć stron 
(UE, USA, Rosja, Japonia, Chiny i Korea) podpisały w końcu międzynarodowe porozumienie 
w sprawie ITER. 
W toku trudnych negocjacji wszystkie instytucje europejskie i państwa członkowskie podjęły 
wobec pozostałych stron zdecydowane zobowiązania odnośnie do programów i budżetu, 
dotyczące wsparcia lokalizacji w Europie (Caradache, Francja). W niedawnej przeszłości 
Komisja ITRE niejednokrotnie deklarowała, że UE powinna zdecydowanie kontynuować 
strategię zorientowaną na budowę reaktora i utrzymać pozycję światowego lidera badań nad 
energią syntezy jądrowej. W tym celu Komisja ITRE wielokrotnie zachęcała Komisję i Radę 
do podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji (oczywiście włączając w to odpowiednie 
finansowanie wszystkich stosownych działań i programów) dla zapewnienia, że instalacja 
ITER zostanie faktycznie zbudowana w Europie. 

W związku z pozytywnym zakończeniem negocjacji i wyborem miejsca w UE na lokalizację 
ITER, konieczne są teraz spójne decyzje i środki w obecnym i kolejnych programach 
ramowych.

Podział kosztów i alokacja zamówień na komponenty ITER wśród stron, uzgodniona w 
międzynarodowym porozumieniu w sprawie ITER, implikuje jasno określone zobowiązania 
strony przyjmującej, tj. UE. Z tego względu niezbędny jest odpowiedni budżet na budowę 
ITER, zgodnie z wnioskiem Komisji.

Jednocześnie pełna i efektywna eksploatacja instalacji ITER po jej zbudowaniu będzie 
wymagać odpowiedniej liczby wykwalifikowanych naukowców europejskich oraz wysokiego 
poziomu wiedzy w dziedzinie fizyki i technologii. W tym celu podczas budowy ITER należy 
zapewnić odpowiednie wsparcie pod względem budżetu i zarządzania dla europejskiego 
programu syntezy jądrowej – tzw. programu towarzyszącego.
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Sprawozdawca przedstawia w tym zakresie następujące zalecenia:

• Pełne wsparcie całego europejskiego programu syntezy. Konieczne jest utrzymanie 
solidnego programu badawczego dla zapewnienia opłacalności inwestycji w ITER. W 
tym zakresie Komisja powinna unikać wszelkich znaczących redukcji budżetu. 

1. Niezbędna jest europejska agencja ds. ITER. Zgodnie z wnioskiem Komisji, 
zostanie ona ustanowiona jako wspólne przedsięwzięcie na mocy Traktatu Euratom. 
Sprawozdawca zgadza się, że zapewni ona Euratomowi środki służące wypełnieniu 
jego międzynarodowych zobowiązań wynikających z porozumienia ITER oraz 
możliwość przyczynienia się do realizacji projektu ITER i działań „szerszego 
podejścia” z udziałem Japonii. Ta sama agencja powinna być także odpowiedzialna za 
zarządzanie i administrowanie wszystkimi działaniami wspierającymi budowę ITER, 
określonymi w tytule „Budowa ITER” w Załączniku do wniosku Komisji. 
Sprawozdawca, podobnie jak większość środowiska naukowego badającego syntezę 
jądrową, jest przekonany, że budowa ITER stanowi tak ambitne wyzwanie, iż 
zasługuje ono – przynajmniej w ciągu następnej dekady – na specjalną strukturę, 
skupioną wyłącznie na możliwie najlepszej i najszybszej budowie ITER.

2. Należy kontynuować solidny towarzyszący program badawczy, któremu 
towarzyszy poświęcony mu odpowiedni budżet. W celu najlepszej eksploatacji 
ITER po jego zbudowaniu oraz dla zachowania wiodącej pozycji Europy w dziedzinie 
fizyki i technologii syntezy jądrowej, należy utrzymać odważny program badawczy 
(program towarzyszący) w trakcie budowy ITER, jak określono w Załączniku do 
wniosku Komisji. Sprawozdawca uważa, że program ten należy odpowiednio 
wesprzeć przydzielając środki pochodzące z ogólnego budżetu na syntezę jądrową, 
zgodnie z propozycją głównego sprawozdawcy w projekcie sprawozdania 
dotyczącego 7PR Euratomu. 

3. Towarzyszący program badawczy nie powinien być zarządzany przez agencję ds. 
ITER. Zgadzając się z niemal całym środowiskiem badaczy syntezy jądrowej, 
sprawozdawca uważa, że wszystkie działania towarzyszącego programu badawczego, 
w tym działania na rzecz przygotowania ewentualnej budowy reaktora syntezy 
jądrowej dla celów demonstracyjnych i innych obiektów, określone w Załączniku do 
wniosku Komisji (tj. wszelkie działania, o których nie wspomina się w powyższym 
ust. 1), powinny być wdrażane i zarządzane oddzielnie od agencji ds. ITER. W 
przypadku wszystkich tych działań należy zachować takie zarządzanie, jak w 
przypadku poprzednich programów ramowych, włączając umowy o stowarzyszeniu 
oraz Europejską Umowę na rzecz Rozwoju Syntezy Jądrowej. Sprawozdawca jest 
w pełni przekonany, że zintegrowane podejście do działań na rzecz badań nad syntezą 
jądrową oraz całkowite zaangażowanie zrzeszeń na rzecz syntezy jądrowej w 
państwach członkowskich okazało się, jak do tej pory, skuteczne w ustanowieniu 
faktycznej Europejskiej Przestrzeni Badawczej w dziedzinie badań nad syntezą, 
czyniąc z UE światowego lidera w dziedzinie fizyki i technologii syntezy jądrowej. 

4. Należy utrzymać pełną sprawność operacyjną największego europejskiego 
urządzenia do badań nad syntezą jądrową – JET. Ponieważ jednak JET pochłania 
niemal połowę budżetu programu towarzyszącego, istotne jest zagwarantowanie 
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niezawodności urządzenia poprzez regularną ocenę uzyskiwanych przezeń 
wyników naukowych.

5. Należy utrzymać pozycję UE jako światowego lidera w dziedzinie badań nad 
energią syntezy jądrowej. Budowa ITER w Europie nie jest jednoznaczna z 
automatycznym zachowaniem wiodącej pozycji UE na świecie. Ogólne powodzenie 
eksploatacji ITER oraz efektywne uczestnictwo UE w działaniach eksperymentalnych 
zwłaszcza w ramach ITER wymaga solidnego europejskiego programu w dziedzinie 
badań i rozwoju z udziałem wszystkich państw członkowskich. Sprawozdawca odnosi 
się przychylnie do wniosku Komisji dotyczącego działań R&D na rzecz 
przygotowania funkcjonowania ITER w oparciu o toroidalne urządzenia ujęcia 
magnetycznego, już istniejące lub będące w budowie we wszystkich państwach 
członkowskich. Eksploatacja tych urządzeń podczas budowy ITER (która potrwa 
dekadę) zwiększy znajomość wielu istotnych dla ITER tematów i będzie stanowić 
kluczowy element powodzenia działań eksperymentalnych na ITER. Sprawozdawca 
uważa jednak, że przegląd instalacji programu w oparciu o wspólne argumenty 
naukowe powinien być przeprowadzony na początku realizacji 7PR.

6. Należy zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie. Budowa ITER wymaga znaczącego 
zwiększenia europejskiego budżetu na syntezę jądrową oraz wiąże się z jeszcze 
większym wzrostem zapotrzebowania na odpowiednio wykształcony personel. 
Sprawozdawca uważa, że w odpowiedzi na to zapotrzebowanie UE powinna nie tylko 
zadbać o programy edukacyjne na wysokim poziomie, w tym europejski doktorat w 
dziedzinie fizyki i inżynierii syntezy jądrowej, lecz także skupić się na programach 
naukowych mogących zapewnić odpowiednie wykształcenie nowych pokoleń 
fizyków i inżynierów.

7. Należy stanowczo wspierać „przyspieszony” program na rzecz energii syntezy 
jądrowej. Sprawozdawca zdecydowanie uważa, że należy prowadzić „przyspieszony” 
program na rzecz energii syntezy jądrowej w celu jak najszybszej realizacji celu 
budowy DEMO, reaktora syntezy jądrowej do celów demonstracyjnych. Z tego 
względu sądzi on, że należy położyć większy nacisk na działania badawcze określone 
w tytule „Reagowanie na nowe oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne” w 
Załączniku do wniosku Komisji. Sprawozdawca uważa jednak, że należy określić 
strategie – uwzględniając także dodatkowy dobrowolny wkład budżetowy państw 
członkowskich na konkretne projekty – w celu przygotowania się do reakcji we 
właściwym czasie oraz rozpoczęcia maksymalnej ilości równoległych działań 
badawczych, skracając tym samym dystans czasowy do uruchomienia 
komercyjnej elektrowni syntezy jądrowej w przypadku pogłębienia kryzysu 
energetycznego.

Wytyczne dla badań nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem

W sytuacji ograniczonych środków w budżecie Euratomu, sprawozdawca sądzi, że UE 
powinna nadać priorytet finansowaniu działań badawczych związanych z bezpieczeństwem i 
gospodarką odpadami dla zapewnienia bezpieczniejszej eksploatacji istniejących reaktorów.

Systemy reaktorów. Sprawozdawca uważa, że w ramach działania „Systemy reaktorów” 
należy nadać mniejszy priorytet celowi „zbadania potencjału bardziej zaawansowanych 
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technologii zapewniających bardziej bezpieczne, konkurencyjne i wydajne pod względem 
zasobów wykorzystanie energii jądrowej”. Badania nad reaktorami nowej generacji mogą być 
lepiej realizowane przez państwa członkowskie w bliskiej współpracy z sektorem prywatnym.

Wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie badań nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną 
przed promieniowaniem. Sprawozdawca uważa, że wspólne przedsięwzięcia na mocy 
Traktatu Euratom powinny być traktowane przychylnie, jeżeli mogą one rzeczywiście 
poprawić efektywność zarządzania działaniami, za które odpowiadają, oraz jakość wyników 
naukowych. W tym kontekście przyznaje on, że proponowane przez Komisję wspólne 
przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki odpadami radioaktywnymi mogłyby faktycznie 
poprawić warunki rozwoju bezpieczniejszych i wydajniejszych technologii gospodarki 
odpadami jądrowymi.


