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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogólnoświatowe wyzwania i konieczność międzynarodowej koordynacji 
działań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego Komisja Europejska przedłożyła wniosek 
dotyczący Europejskiego Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, 
który miałby zostać ujęty w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020. Nowy 
instrument będzie się opierał na dotychczasowych ramach współpracy jądrowej, które UE 
rozwija stopniowo od lat 90. XX w. 

Instrument ma na celu zapewnienie wystarczających środków, dzięki którym Unia mogłaby 
wspierać bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo strategiczne, reagując na wyzwania
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem i zabezpieczeń
w sektorze jądrowym we wszystkich krajach trzecich. Ponadto w wymiarze zewnętrznym 
instrument ten będzie w rzeczywistości służył realizacji niektórych celów strategii „Europa 
2020” poprzez promowanie współpracy w zakresie uregulowań oraz innych form współpracy
z krajami wschodzącymi, a także wymianie najlepszych praktyk i norm. 

Jako że wyzwania o charakterze jądrowym dynamicznie się zmieniają i niektóre wcześniejsze 
przedsięwzięcia UE w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego staną się wkrótce przestarzałe 
(np. działania na rzecz rekultywacji terenu elektrowni w Czarnobylu), w następnych WRF 
środki zostaną przeznaczone na nieco inne cele. Zatem w nowym okresie programowania na 
lata 2014-2020 priorytetami będą rekultywacja terenów wydobywczych, odpowiednie 
składowanie wypalonego paliwa, gospodarowanie odpadami i likwidacja instalacji. Zmieni 
się również sposób działania: pomoc techniczną zastąpi współpraca UE z krajami trzecimi
i dzielenie się z nimi posiadaną wiedzą fachową, m.in. w zakresie projektowania, obsługi
i utrzymania elektrowni jądrowych oraz w zakresie dotyczących ich uregulowań.

Skutki budżetowe

Zaproponowana we wniosku Komisji całkowita pula środków przeznaczonych w latach 2014-
2020 na Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego jest większa o 5,8%
w cenach stałych z 2011 r. (wzrosła do 560 mln EUR w kolejnych WRF wobec 529 mln EUR
w obecnych WRF). 

Fundusze UE zostaną wypłacone w oparciu o wieloletnie dokumenty strategiczne i programy 
indykatywne, w których zostaną określone priorytety finansowe i konkretne cele.

Niedociągnięcia aktualnego wniosku

We wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia zadbano skutecznie o zwiększenie 
przejrzystości i elastyczności instrumentu oraz o jego uproszczenie. Jako że wniosek podlega 
wspólnemu rozporządzeniu wykonawczemu obejmującemu wszystkie instrumenty związane
z działaniami zewnętrznymi, pewność prawa beneficjentów Instrumentu Współpracy
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego poprawi się, a przepisy zostaną ujednolicone. 

Pomimo zaproponowanych usprawnień sprawozdawca chciałby podkreślić konieczność 
zapewnienia lepszej koordynacji, spójności i komplementarności działań w dziedzinie 
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bezpieczeństwa jądrowego podejmowanych na szczeblu UE i państw członkowskich, ale 
także wspólnie z innymi organizacjami międzynarodowymi, lokalnymi i regionalnymi, by 
unikać powielania działań i zapewnić jak najwyższą skuteczność finansowania. 

W trudnej sytuacji gospodarczej należy dążyć do dalszej poprawy należytego zarządzania 
finansami i do jak najlepszego wykorzystywania zasobów finansowych UE.

Nie kwestionując wagi bezpieczeństwa jądrowego, sprawozdawca chciałby przypomnieć, że 
sektor ten oferuje istotne źródło energii. Dlatego sprawozdawca pragnie podkreślić 
konieczność utrzymania gospodarczego rozwoju tego sektora przy jednoczesnym pełnym 
przestrzeganiu przy produkcji energii jądrowej najwyższych norm bezpieczeństwa.

Wreszcie sprawozdawca chciałby zwrócić uwagę na znaczenie zapewnienia priorytetowego 
dostępu do finansowania dostępnego w ramach tego instrumentu beneficjentom z krajów 
kandydujących do UE, potencjalnych krajów kandydujących i z krajów objętych europejską 
polityką sąsiedztwa, zwłaszcza z uwagi na to, że jeden kraj kandydujący, jeden potencjalny 
kraj kandydujący i 9 krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa posiadają reaktory 
jądrowe do celów badawczych i produkcyjnych lub planują rozpoczęcie budowy takich 
reaktorów.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. Zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym koperta 
finansowa stanowi dla władzy 
ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie 
może zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014-2020.

Poprawka 2
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Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1b. Przypomina o swojej rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej
i sprzyjającej integracji społecznej” 1. 
Powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć wystarczające dodatkowe 
środki finansowe, aby umożliwić Unii 
realizację aktualnych priorytetów 
politycznych oraz nowych zadań 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 
również reagowanie na nieprzewidziane 
wydarzenia. Zwraca uwagę, że 
zwiększenie środków w następnych WRF 
nawet o co najmniej 5% w stosunku do 
2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia 
uzgodnionych celów i zobowiązań Unii 
oraz stosowania zasady solidarności Unii. 
Wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona
z tym podejściem – do jasnego wskazania 
tych priorytetów politycznych i projektów,
z których można zupełnie zrezygnować, 
pomimo ich udowodnionej europejskiej 
wartości dodanej.
_____________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
określić – na cały okres obowiązywania 
omawianego instrumentu – kopertę 
finansową, która w trakcie corocznej 
procedury budżetowej będzie dla władzy 
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budżetowej podstawowym punktem 
odniesienia w rozumieniu pkt [...] 
porozumienia międzyinstytucjonalnego
z dnia XX/201Z r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją
o współpracy w sprawach budżetowych i 
o należytym zarządzaniu finansami.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Poprawa wdrażania i jakości 
wydatkowania powinna stanowić wiodącą 
zasadę osiągnięcia celów instrumentu 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
optymalnego wykorzystania środków 
finansowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Ważne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami instrumentu oraz 
jego wykorzystania w sposób możliwie 
najbardziej skuteczny i przyjazny 
użytkownikom przy jednoczesnym 
zapewnieniu wszystkim uczestnikom 
pewności prawa i dostępności 
instrumentu.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska – podejmując
z państwami członkowskimi działania
w ramach wspólnej polityki i strategii –
Unia Europejska dysponuje masą 
krytyczną pozwalającą jej reagować na 
globalne wyzwania, a także jest najlepiej 
przygotowana do koordynowania 
współpracy z państwami trzecimi.

(4) Unia Europejska – podejmując
z państwami członkowskimi działania
w ramach wspólnej polityki i strategii –
dysponuje masą krytyczną pozwalającą jej 
reagować na globalne wyzwania, a także 
jest najlepiej przygotowana do 
koordynowania współpracy z państwami 
trzecimi w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Spójność, koordynację
i komplementarność pomocy Unii
w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego 
należy zapewnić poprzez wysiłki 
poszczególnych państw członkowskich, 
jak również innych organizacji 
międzynarodowych, regionalnych
i lokalnych w celu uniknięcia powielania 
działań i podwójnego finansowania.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zapewnia zgodność przyjętych 
środków z ogólnymi ramami polityki 
strategicznej Unii dotyczącej państwa 
partnerskiego, a zwłaszcza z celami swojej
polityki i programów rozwoju oraz 

3. Komisja zapewnia zgodność przyjętych 
środków z polityką wewnętrzną
i zewnętrzną Unii, ogólnymi ramami jej
polityki strategicznej dotyczącej państwa 
partnerskiego, a zwłaszcza z celami jej
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współpracy gospodarczej. polityki i programów rozwoju oraz 
współpracy gospodarczej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pierwszeństwo w dostępie do pomocy 
udzielanej w ramach niniejszego 
instrumentu mają kraje korzystające
z wsparcia w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) oraz 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
(ENI).

Uzasadnienie
Mimo iż bezpieczeństwo jądrowe ma wielkie znaczenie dla wszystkich krajów i należy je 
wspierać w skali ogólnoświatowej, sprawozdawca uważa, że pomoc UE powinna skupiać się 
przede wszystkim na jej najbliższym sąsiedztwie, czyli na krajach korzystających ze wsparcia
w ramach IPA i ENI.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Celem dokumentów strategicznych jest 
zapewnienie spójnych ram współpracy 
między Unią a zainteresowanymi krajami
i regionami partnerskimi, zgodnie
z ogólnym zamiarem i zakresem, celami, 
zasadami i polityką Unii.

3. Celem dokumentów strategicznych jest 
zapewnienie spójnych ram współpracy 
między Unią a zainteresowanymi krajami
i regionami partnerskimi, zgodnie
z ogólnym zamiarem i zakresem, celami, 
zasadami i polityką zewnętrzną
i wewnętrzną Unii.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Tematyczne dokumenty strategiczne są 
zatwierdzane przez Komisję zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego. Dokumenty strategiczne 
mogą zostać poddane przeglądowi 
śródokresowemu lub każdorazowo w razie 
potrzeby zgodnie z tą samą procedurą.
Procedury tej nie wymaga się do 
aktualizacji strategii, jeśli nie wpływa ona 
na pierwotne obszary priorytetowe i cele 
określone w dokumencie.

5. Tematyczne dokumenty strategiczne są 
zatwierdzane przez Komisję zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego. Dokumenty strategiczne 
mogą zostać poddane przeglądowi 
śródokresowemu lub każdorazowo w razie 
potrzeby zgodnie z tą samą procedurą.
Procedury tej nie wymaga się do 
aktualizacji strategii, jeśli nie wpływa ona 
na pierwotne obszary priorytetowe i cele 
określone w dokumencie, chyba że mają 
one wpływ finansowy powyżej pułapów 
określonych w art. 2 ust. 2 wspólnego 
rozporządzenia wykonawczego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wieloletnie programy indykatywne 
określają priorytetowe dziedziny 
finansowania, cele szczegółowe, 
oczekiwane wyniki, wskaźniki 
skuteczności działania oraz orientacyjne 
przydziały środków finansowych, zarówno 
ogólne, jak i w podziale na każdą 
priorytetową dziedzinę, a także właściwą 
rezerwę nieprzydzielonych środków 
finansowych; w stosownych przypadkach 
mogą być one podane w formie przedziału 
lub wartości minimalnej.

2. Bez uszczerbku dla uprawnień władzy 
budżetowej wieloletnie programy 
indykatywne określają priorytetowe 
dziedziny finansowania, cele szczegółowe, 
oczekiwane wyniki, jednoznaczne, 
szczegółowe i przejrzyste wskaźniki 
skuteczności działania oraz orientacyjne 
przydziały środków finansowych, zarówno 
ogólne, jak i w podziale na każdą 
priorytetową dziedzinę, a także właściwą 
rezerwę nieprzydzielonych środków 
finansowych; w stosownych przypadkach 
mogą być one podane w formie przedziału 
lub wartości minimalnej.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wieloletnie programy indykatywne są 
zmieniane w miarę potrzeb
z uwzględnieniem każdego przeglądu 
odpowiednich dokumentów strategicznych, 
zgodnie z tą samą procedurą. Procedury 
sprawdzającej nie stosuje się przy 
wprowadzaniu zmian do wieloletnich 
programów orientacyjnych, które polegają 
na dostosowaniach technicznych, 
realokacji środków finansowych w ramach 
przydziału dla poszczególnych dziedzin 
priorytetowych lub zwiększeniu albo 
zmniejszaniu wielkości wstępnego 
indykatywnego przydziału środków
o mniej niż 20 %, pod warunkiem że 
zmiany te nie mają wpływu na obszary 
priorytetowe i cele określone w tych 
dokumentach. O wszelkich zmianach 
technicznych tego typu powiadamia się
w ciągu miesiąca Parlament Europejski
i Radę.

5. Wieloletnie programy indykatywne są 
zmieniane w miarę potrzeb
z uwzględnieniem każdego przeglądu 
odpowiednich dokumentów strategicznych, 
zgodnie z tą samą procedurą. Procedury 
sprawdzającej nie stosuje się przy 
wprowadzaniu zmian do wieloletnich 
programów orientacyjnych, które polegają 
na dostosowaniach technicznych, 
realokacji środków finansowych w ramach 
przydziału dla poszczególnych dziedzin 
priorytetowych lub zwiększeniu albo 
zmniejszaniu wielkości wstępnego 
indykatywnego przydziału środków
w granicach odpowiedniego pułapu 
procentowego określonego w art. 2 ust. 2 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 
pod warunkiem że zmiany te nie mają 
wpływu na obszary priorytetowe i cele 
określone w tych dokumentach.
O wszelkich zmianach technicznych tego 
typu powiadamia się w ciągu miesiąca 
Parlament Europejski i Radę.

Jeżeli całkowita kwota nieznacznych 
zmian lub ich wpływ na budżet przekracza 
progi dotyczące finansowania na małą 
skalę, o których mowa w art. 2 ust. 2 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 
zastosowanie ma procedura, o której 
mowa w art. 15 ust. 3 tego rozporządzenia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a



AD\909440PL.doc 11/13 PE489.378v02-00

PL

Spójność i komplementarność pomocy 
Unii

1. Wdrażając niniejsze rozporządzenie, 
należy zapewnić spójność z innymi 
obszarami i instrumentami działań 
zewnętrznych Unii oraz z innymi istotnymi 
obszarami polityki Unii.
2. Unia i państwa członkowskie 
koordynują swoje odpowiednie programy 
wsparcia w celu zwiększenia skuteczności
i wydajności w oferowaniu wsparcia oraz 
zacieśnianiu dialogu politycznego, 
zgodnie z zasadami ustalonymi
w odniesieniu do umacniania koordynacji 
operacyjnej w dziedzinie wsparcia 
zewnętrznego oraz do harmonizacji 
obszarów polityki i procedur. Koordynacja 
obejmuje regularne konsultacje i częstą 
wymianę istotnych informacji na 
poszczególnych etapach udzielania 
wsparcia.
3. Unia podejmuje w porozumieniu
z państwami członkowskimi działania 
konieczne do zapewnienia prawidłowej 
koordynacji i współpracy
z wielostronnymi i regionalnymi 
organizacjami oraz podmiotami, w tym 
m.in. z europejskimi instytucjami 
finansowymi, międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi, a także 
agencjami, funduszami i programami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
fundacjami prywatnymi i politycznymi 
oraz z darczyńcami spoza UE.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota referencyjna 
przeznaczona na wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia na lata 2014-2020 wynosi

1. Finansowa kwota referencyjna
określona w pkt [17] porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
XX/201Z r. między Parlamentem 
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631 100 000 EUR. Europejskim, Radą i Komisją
o współpracy w sprawach budżetowych i 
o należytym zarządzaniu finansami,
przeznaczona na wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia na lata 2014-2020 wynosi
631 100 000 EUR.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczne środki zatwierdza władza 
budżetowa w granicach przewidzianych
w wieloletnich ramach finansowych.

2. Roczne środki zatwierdza władza 
budżetowa niezależnie od postanowień 
rozporządzenia określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014-2020
i porozumienia międzyinstytucjonalnego
z dnia xxx/201z r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją
o współpracy w sprawach budżetowych i 
o należytym zarządzaniu finansami.
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