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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jako odpověď na globální výzvy a potřebu mezinárodně koordinovaných kroků v oblasti 
jaderné bezpečnosti předložila Komise svůj návrh evropského nástroje pro spolupráci 
v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) pro víceletý finanční rámec na období 2014–2020.  
Tento nový nástroj bude vycházet ze stávajícího rámce pro spolupráci v jaderné oblasti, který 
EU postupně vyvíjela od devadesátých let minulého století. 

Cílem tohoto nástroje je vybavit Unii dostatečnými prostředky k tomu, aby podporovala 
bezpečnost lidí a strategickou bezpečnost tím, že odpoví na výzvy v oblasti jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany a dozoru nad jadernou bezpečností ve všech třetích zemích. 
Kromě toho INSC promítne navenek některé z cílů strategie Evropa 2020 tím, že podpoří 
regulační a další formy spolupráce s rozvíjejícími se ekonomikami a výměnu osvědčených 
postupů a standardů. 

Protože se jaderné výzvy dynamicky mění a některé z předchozích projektů EU v oblasti 
jaderné bezpečnosti budou brzy zastaralé (jako je sanace černobylské lokality), budou 
prostředky přesměrovány na poněkud odlišné cíle příštího víceletého finančního rámce. 
Novými programovými prioritami na léta 2014 až 2020 se tak stane sanace těžebních lokalit, 
řádné uložení vyhořelého paliva, nakládání s  odpady a vyřazování jaderných zařízení z 
provozu. Zásahy se rovněž změní z technické pomoci na spolupráci a sdílení know-how EU 
se třetími zeměmi, včetně oblasti návrhu, provozování, údržby a regulace jaderných 
elektráren.

Rozpočtové důsledky

Návrh Komise na celkové vyčlenění prostředků na období 2014–2020 na nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti  představuje růst o 5,8 % ve stálých cenách roku 
2011 (z 529 milionů EUR v současném víceletém finančním rámci na 560 milionů eur 
v příštím VFR). 

Peníze EU budou rozdělovány prostřednictvím víceletých strategických dokumentů 
a orientačních programů, do nichž budou zahrnuty finanční priority a specifické cíle.

Nedostatky stávajícího návrhu:

Návrh nařízení Komise je pokrokem, neboť přináší větší transparentnost, pružnost a 
zjednodušení uvedeného nástroje. Tím, že se na něj vztahuje obecné prováděcí nařízení, 
pokrývající veškeré nástroje vnější činnosti, se zlepšuje právní jistota pro příjemce INSC a 
dochází k harmonizaci pravidel. 

Přes navrhovaná zlepšení by navrhovatel rád zdůraznil, že je třeba zajistit lepší koordinaci, 
soudržnost a doplňkovost kroků v oblasti jaderné bezpečnosti na úrovni EU a na 
vnitrostátních úrovních, ale rovněž s dalšími mezinárodními, místními a regionálními 
organizacemi s cílem vyhnout se překrývání činností a maximalizovat dopady financování. 
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V době hospodářské krize je třeba uvažovat o dalším zlepšení řádného finančního řízení a co 
nejlepším využití finančních prostředků EU.

Aniž by byl snižován význam jaderné bezpečnosti, chtěl by navrhovatel znovu připomenout 
význam tohoto odvětví jako důležitého zdroje energie. Proto by rád zdůraznil, že je třeba 
zachovat jeho hospodářský rozvoj a respektovat přitom co nejvyšší úroveň standardů jaderné 
bezpečnosti při výrobě jaderné energie.

V neposlední řadě by navrhovatel chtěl poukázat na to, že je důležité zajistit prioritní přístup 
k finančním prostředkům poskytovaným podle tohoto nástroje kandidátským zemím, možným 
budoucím kandidátským zemím a příjemcům pomoci z evropského nástroje sousedství, 
zejména s ohledem na to, že jedna kandidátská země, jedna možná kandidátská země a 9 
sousedních zemí již zahájilo nebo plánuje výstavbu výzkumných a výkonových jaderných 
reaktorů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze je přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 



AD\909440CS.doc 5/12 PE489.378v02-00

CS

udržitelnou a inkluzivní Evropu1; znovu 
zdůrazňuje, že v příštím VFR bude 
zapotřebí dostatečných dodatečných 
zdrojů, má-li Unie plnit své současné 
politické priority a nové úkoly stanovené 
v Lisabonské smlouvě a reagovat na 
nepředvídané události; zdůrazňuje, že 
i při zvýšení úrovně financování příštího 
VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 
2013 lze ke splnění dohodnutých cílů 
a závazků Unie a k zásadě solidarity Unie 
přispět jen v omezené míře; vyzývá Radu, 
aby v případě, že nebude sdílet tento 
přístup, jasně stanovila, od kterých 
z jejích politických priorit či projektů by 
bylo možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
_____________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Toto nařízení by mělo stanovit pro 
celou dobu trvání nástroje finanční krytí, 
které je pro rozpočtový orgán hlavní 
referenční hodnotou při ročním 
rozpočtovém procesu ve smyslu bodu [] 
interinstitucionální dohody ze dne 
XX/201Z mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Lepší provádění a kvalita výdajů by 
měly být hlavními zásadami pro dosažení 
cílů tohoto nástroje, přičemž musí být 
současně zajištěno optimální využívání 
finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Je důležité zajistit řádné finanční 
řízení tohoto nástroje a jeho provádění co 
nejúčinnějším a uživatelsky 
nejvstřícnějším způsobem a zároveň 
zajistit právní jistotu a přístupnost tohoto 
nástroje pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sama Evropská unie jednáním se svými 
členskými státy v rámci společných politik,
má nezbytnou kapacitu k tomu, aby 
reagovala na globální výzvy, a je rovněž 
v ideální pozici k tomu, aby koordinovala 
spolupráci se třetími zeměmi.

(4) Sama Evropská unie jednáním se svými 
členskými státy v rámci společných politik 
a strategií má nezbytnou kapacitu k tomu, 
aby reagovala na globální výzvy, a je 
rovněž v ideální pozici k tomu, aby v 
oblasti jaderné bezpečnosti koordinovala 
spolupráci se třetími zeměmi.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Měla by být zajišťována 
koherentnost, koordinovanost a 
doplňkovost pomoci Unie v oblasti jaderné 
bezpečnosti s individuálním úsilím 
členských států a dalších mezinárodních, 
regionálních a místních organizací s 
cílem vyhnout se překrývání činností a 
dvojímu financování.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zajišťuje, aby přijatá opatření 
byla v souladu s celkovým strategickým 
politickým rámcem Unie pro partnerskou 
zemi a zejména s cíli jejího rozvoje a 
politikami a programy hospodářské 
spolupráce.

3. Komise zajišťuje, aby přijatá opatření 
byla v souladu s vnitřními a vnějšími 
politikami a celkovým strategickým 
politickým rámcem Unie pro partnerskou 
zemi a zejména s cíli jejího rozvoje a 
politikami a programy hospodářské 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pomoc poskytovaná podle tohoto 
nástroje by měla být prioritně uvolňována 
pro země využívající nástroje předvstupní 
pomoci (IPA-II) a evropského nástroje 
sousedství (ENI).
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Odůvodnění
I když je jaderná bezpečnost pro všechny země zásadně důležitá a měla by být celosvětově 
podporována, navrhovatel zastává názor, že pomoc EU by se měla přednostně soustřeďovat 
na její nejbližší sousedy, zejména země využívající nástroje IPA a ENI.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategické dokumenty budou mít za cíl 
poskytnout soudržný rámec pro spolupráci 
mezi Unií a dotčenými partnerskými 
zeměmi či regiony, který bude v souladu 
s celkovým cílem a oblastí působnosti, 
s cíli, zásadami a politikou Unie.

3. Strategické dokumenty budou mít za cíl 
poskytnout soudržný rámec pro spolupráci 
mezi Unií a dotčenými partnerskými 
zeměmi či regiony, který bude v souladu 
s celkovým cílem a oblastí působnosti, 
s cíli, zásadami a vnějšími a vnitřními 
politikami Unie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Strategický dokument schvaluje Komise 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 3 společného 
prováděcího nařízení. Strategické 
dokumenty mohou být přezkoumány 
v polovině období nebo kdykoli to bude 
nezbytné, v souladu s týmž postupem. 
Tento postup však není vyžadován pro 
aktualizace strategie, které neovlivňují 
počáteční prioritní oblasti a cíle stanovené 
v tomto dokumentu.

5. Strategický dokument schvaluje Komise 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 3 společného 
prováděcího nařízení. Strategické 
dokumenty mohou být přezkoumány 
v polovině období nebo kdykoli to bude 
nezbytné, v souladu s týmž postupem. 
Tento postup však není vyžadován pro 
aktualizace strategie, které neovlivňují 
počáteční prioritní oblasti a cíle stanovené 
v tomto dokumentu, pokud nemají 
finanční dopad překračující prahové 
úrovně stanovené v čl. 2 odst. 2 
společného prováděcího nařízení.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceleté orientační programy stanovují 
prioritní oblasti vybrané pro financování, 
specifické cíle, očekávané výsledky, 
výkonnostní ukazatele a orientační finanční 
příděly, a to jak celkové, tak i pro každou 
prioritní oblast a včetně přiměřené rezervy 
nepřidělených financí, přičemž tato částka 
může být případně vyjádřena v podobě 
rozpětí nebo minima. 

2. Víceleté orientační programy stanovují 
prioritní oblasti vybrané pro financování, 
specifické cíle, očekávané výsledky, jasné, 
konkrétní a transparentní výkonnostní 
ukazatele a orientační finanční příděly, a to 
jak celkové, tak i pro každou prioritní 
oblast a včetně přiměřené rezervy 
nepřidělených financí, aniž jsou tím 
dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, 
přičemž tato částka může být případně 
vyjádřena v podobě rozpětí nebo minima.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Víceleté orientační programy se revidují 
podle potřeby, s ohledem na kterýkoli 
přezkum souvisejících strategických 
dokumentů, v souladu s týmž postupem.
Přezkumný postup však není vyžadován 
pro změny víceletých orientačních 
programů, které přinášejí technické úpravy, 
převádějí finanční prostředky v rámci 
přídělů pro prioritní oblast nebo snižují či 
zvyšují velikost počátečního orientačního 
přídělů o méně než 20 %, za předpokladu, 
že tyto změny neovlivní počáteční prioritní 
oblasti ani cíle stanovené v dokumentu. 
Veškeré tyto technické úpravy se sdělují do 
jednoho měsíce Evropskému parlamentu a 
Radě.

5. Víceleté orientační programy se revidují 
podle potřeby, s ohledem na kterýkoli 
přezkum souvisejících strategických 
dokumentů, v souladu s týmž postupem.
Přezkumný postup však není vyžadován 
pro změny víceletých orientačních 
programů, které přinášejí technické úpravy, 
převádějí finanční prostředky v rámci 
přídělů pro prioritní oblast nebo snižují či 
zvyšují velikost počátečního orientačního 
přídělu v rámci odpovídajícího 
procentního limitu stanoveného v čl. 2 
odst. 2 společného prováděcího nařízení, 
za předpokladu, že tyto změny neovlivní 
počáteční prioritní oblasti ani cíle 
stanovené v dokumentu. Veškeré tyto 
technické úpravy se sdělují do jednoho 
měsíce Evropskému parlamentu a Radě.

Pokud celková částka spojená 
s nepodstatnými změnami nebo jejich 
rozpočtový dopad překročí prahové 
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hodnoty nízkorozpočtového financování 
stanovené v čl. 2 odst. 2 společného 
prováděcího nařízení, použije se postup 
uvedený v čl. 15 odst. 3 uvedeného 
nařízení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Soudržnost a doplňkovost pomoci 

poskytované Unií
1. Při provádění tohoto nařízení se zajistí 
soudržnost s ostatními oblastmi a nástroji 
vnější činnosti Unie a s dalšími 
příslušnými unijními politikami.
2. Unie a členské státy koordinují své 
příslušné programy podpory, aby se 
zvýšila účinnost a účelnost poskytování 
podpory a politického dialogu v souladu 
se zavedenými zásadami pro posilování 
operativní koordinace v oblasti vnější 
pomoci a pro harmonizaci politik 
a postupů. Koordinace zahrnuje 
pravidelné konzultace a časté výměny 
relevantních informací v jednotlivých 
fázích cyklu poskytování podpory.
3. Unie činí ve spolupráci s členskými 
státy nezbytné kroky pro zajištění řádné 
koordinace a spolupráce s 
mnohostrannými a regionálními 
organizacemi a subjekty, včetně – ovšem 
nikoli pouze – evropských finančních 
institucí, mezinárodních finančních 
institucí, agentur, fondů a programů 
OSN, soukromých a politických nadací a 
dárců mimo Unii.

Pozměňovací návrh 15
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v období 2014–2020 činí 
631 100 000 EUR.

1. Finanční referenční částka uvedená 
v bodě [17] interinstitucionální dohody ze 
dne XX/201Z mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
o řádném finančním řízení pro provádění 
tohoto nařízení v období 2014–2020 činí 
631 100 000 EUR.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prostředky na každý rok schvaluje 
rozpočtový orgán v rámci limitů víceletého 
finančního rámce.

2. Prostředky na každý rok schvaluje 
rozpočtový orgán, aniž by byla dotčena 
ustanovení nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, ani interinstitucionální dohoda ze 
dne xxx/201z mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
řádném finančním řízení.
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