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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 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 ho přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 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, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1

a usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu 
dosažení kladného výsledku postupu 
schvalování VFR2; znovu opakuje, že je 
třeba, aby v příštím víceletém finančním 
rámci byl dostatek dodatečných zdrojů, 
které Unii umožní plnit stávající politické 
priority a nové úkoly stanovené 
v Lisabonské smlouvě, jakož i reagovat na 
nepředvídané události; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nesdílí tento přístup, jasně 
stanovila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů by, navzdory jejich 
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prokazatelnému přínosu pro Evropu, bylo 
možné zcela upustit;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0360.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu 
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu 
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat značné 
dodatečné finanční prostředky, přičemž 
bude zohledněna společná finanční 
odpovědnost Unie a těchto členských 
států.

Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ačkoli se odstavení všech příslušných 
bloků uskutečnilo ve stanovených 
lhůtách, některé programy vyřazování 
z provozu se i nadále potýkají se 
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zpožděními, která mají z hospodářského 
hlediska negativní dopad a v politické 
rovině jsou nepřijatelná; tato skutečnost 
by měla být řešena podrobným 
revidovaným plánem na vyřazení 
z provozu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Jelikož některé programy dosud 
nebyly impulsem organizačních změn, 
které účinné vyřazení z provozu vyžaduje, 
mělo by být zajištěno provedení nezbytné 
transformace organizačních struktur.

Pozměňovací návrh 6

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Výši prostředků přidělených 
programům, jakož i programové období a 
rozdělení mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, je možno na základě 
výsledků hodnotící zprávy v polovině 
období přehodnotit, pokud bude zajištěno, 
že nebudou ohroženy nejvyšší 
bezpečnostní standardy a hladký proces 
vyřazování z provozu v souladu s 
příslušnými plány vyřazování z provozu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Měla by být náležitě zohledněna 
zvláštní zpráva Účetního dvora č. 16/2011 
nazvaná „Finanční pomoc EU na 
vyřazování jaderných elektráren z provozu 
v Bulharsku, Litvě a na Slovensku: 
dosažené výsledky a budoucí výzvy“, která 
obsahuje závěry a doporučení. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vyřazování jaderných elektráren 
z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, 
je třeba provádět s využitím nejlepších 
dostupných technických odborných 
znalostí a současně náležitě zohlednit 
charakter a technologické specifikace 
odstavovaných bloků, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná účinnost.

(9) Vyřazování jaderných elektráren 
z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, 
je třeba provádět s využitím nejlepších 
dostupných technických odborných 
znalostí, současně náležitě zohlednit 
charakter a technologické specifikace 
odstavovaných bloků a komplexně 
posoudit pokrok ve vyřazování z provozu 
a postupy zmírňování rizik, aby byla 
zajištěna nejvyšší možná účinnost.

Pozměňovací návrh 9

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise zajistí co největší 
transparentnost, odpovědnost 
a demokratickou kontrolu finančních 
prostředků Unie, zejména pokud jde 
o jejich přínos, očekávaný i skutečný, 
k dosažení obecných cílů programů. Měly 
by být vyřešeny především zásadní 
problémy v oblasti řízení, práva, financí 
a technických záležitostí, nebo by měla být 
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přijata opatření pro jejich řešení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh legislativního usnesení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina 
a bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti a bez nadměrného ohrožení 
zdraví pracovníků a obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 11

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí 552 947 000
EUR v běžných cenách.

S ohledem na ztráty zapříčiněné brzkým 
uzavřením jaderných bloků a s cílem 
dosáhnout nejvyšších bezpečnostních 
standardů nepřekročí orientační finanční 
referenční částka – stanovená v bodě 18 
interinstitucionální dohody ze dne xx/201z 
uzavřené mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení – k provádění programu 
na období 2014 až 2020 [....] EUR ve 
stálých cenách roku 2011. Toto finanční 
krytí je pouze dokladem vůle 
legislativního orgánu a nezasahuje do 
pravomocí rozpočtového orgánu 
stanovených Smlouvou o fungování 
Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční rozpočtové prostředky schvaluje 
rozpočtový orgán, aniž by byla dotčena 
ustanovení nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, a interinstitucionální dohody ze 
dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená částka se rozdělí mezi programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice tímto 
způsobem:

Uvedená částka se rozdělí mezi programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice orientačně
tímto způsobem:

a) 208 503 000 EUR pro program 
Kozloduj na období 2014 až 2020;

a) 37,7 % pro program Kozloduj na období 
2014 až 2020;

b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017; 

a) 41,5 % pro program Ignalina na období 
2014 až 2017; 

c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

a) 20,8 % pro program Bohunice na období 
2014 až 2017.

Pozměňovací návrh 14

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 

2. Komise přezkoumá účinnost programu, 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
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2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8 s cílem zajistit, aby 
finanční programování a přidělování 
finančních zdrojů bylo založeno na 
skutečných potřebách a absorpční 
kapacitě. Na základě výsledků tohoto 
posouzení může Komise přezkoumat výši 
prostředků přidělených na program, jakož 
i programové období a rozdělení částky 
mezi programy Kozloduj, Ignalina 
a Bohunice, přičemž zcela respektuje 
výsady rozpočtového orgánu při ročním 
rozpočtovém procesu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na značné ztráty zapříčiněné 
předčasným uzavřením bloků musí být 
vyvinuto veškeré úsilí, aby se na 
dostatečné úrovni pokračovalo v praxi 
spolufinancování, která byla zavedena 
v rámci předvstupní pomoci a pomoci 
poskytované v období 2007–2013 na 
podporu úsilí všech tří členských států při 
vyřazování jaderných zařízení z provozu, 
a aby se případně zajistilo 
spolufinancování z jiných zdrojů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prostředky mohou rovněž pokrývat 
přípravné práce při budování konečného 
úložiště. Financování se netýká opatření 
na řešení dopadů uzavření a vyřazování 
z provozu.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidělené finanční prostředky mohou 
rovněž pokrýt výdaje na technickou 
a administrativní pomoc nezbytné 
k přechodu mezi programem a opatřeními 
přijatými podle nařízení Rady (ES) 
1990/2006, nařízení (Euratom) č. 549/2007 
a nařízení Rady (Euratom) 647/2010.

Přidělené finanční prostředky mohou 
rovněž pokrýt výdaje na technickou 
a administrativní pomoc nezbytné 
k přechodu mezi programem a opatřeními 
přijatými podle nařízení Rady (ES) 
1990/2006, nařízení (Euratom) č. 549/2007 
a nařízení Rady (Euratom) 647/2010. 
Přidělené finanční prostředky nepokrývají 
jiná opatření než ta, která jsou uvedena 
v tomto článku a v článku 2.

Pozměňovací návrh 18

Návrh legislativního usnesení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Neshody ohledně výkladu smluv 
a přidělování zakázek musí být řešeny 
postupem arbitráže. 
Z toho plynoucí zpoždění prací může vést 
k odkladu plateb a snížení finančního 
příspěvku. Komise předloží Evropskému 
parlamentu výroční zprávu o této otázce.

Pozměňovací návrh 19

Návrh legislativního usnesení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu.

c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu, který zahrne 
konkrétní cíle, časové plány projektů, 
struktury nákladů na projekty, podíly 
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spolufinancování a celkový finanční plán, 
jenž v dlouhodobé perspektivě určí zdroje 
vnitrostátního podílu financování.

Odůvodnění
V rámci procesu vyřazování z provozu by měly všechny strany přísně dodržet cíle a konečné 
termíny, programy by měla upevnit účinná organizační struktura, EU a vnitrostátní rozpočty 
by měly zajistit dostatečné financování, které musí pokrýt dokonce i nepředvídatelné technické 
a bezpečnostní odstávky během procesu vyřazování z provozu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh legislativního usnesení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou 
finanční pomoc Unie nebo její část, dokud 
nedojde k uspokojivému splnění 
předběžných podmínek.

2. Komise posoudí poskytnuté informace 
o splnění předběžných podmínek při 
přípravě ročního pracovního programu na 
rok 2014 uvedeného v čl. 6 odst. 1, 
zejména ty, které se týkají vyřešených 
zásadních problémů v oblasti řízení, 
práva, financí a technických záležitostí, 
nebo opatření přijatých pro jejich řešení. 
V rámci tohoto posouzení je třeba požádat 
o stanovisko ENSREG (Skupina 
evropských regulačních orgánů pro 
jadernou bezpečnost). Uvede-li Komise 
odůvodněné stanovisko ohledně porušení, 
jež spočívá v nesplnění podmínek 
uvedených v odst. 1 písm. a), nebo pokud 
nejsou podmínky uvedené v odst. 1 písm. 
b) nebo c) splněny dostatečně, může být 
přijato rozhodnutí o pozastavení 
poskytování celé nebo části finanční 
pomoci Unie v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2. Takové 
rozhodnutí se odrazí v přijímání 
pracovního programu na rok 2014. Výše 
pozastavené poskytované pomoci se 
stanoví v souladu s kritérii stanovenými 
v aktu uvedeném v čl. 6 odst. 2.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh legislativního usnesení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Do 31. března roku, který následuje 
po každém účetním období, informují 
členské státy o využívání finančního krytí. 
Tyto zprávy ověřené vnitrostátními 
kontrolními orgány jsou předány Komisi 
a Radě, aby se mohly stát součástí 
postupu udělování absolutoria za plnění 
souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 22

Návrh legislativního usnesení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr 
mají pravomoc provádět na základě 
kontroly dokumentů i inspekce na místě 
audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, 
dodavatelů nebo poskytovatelů a 
subdodavatelů, kteří podle tohoto nařízení 
obdrželi finanční prostředky Unie.

2. Komise nebo její zástupci, vnitrostátní 
kontrolní orgány členských států, v nichž 
se nachází dotčená jaderná zařízení 
určená pro vyřazení z provozu, a Účetní 
dvůr mají pravomoc provádět na základě 
kontroly dokumentů i inspekce na místě 
audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, 
dodavatelů nebo poskytovatelů 
a subdodavatelů, kteří podle tohoto 
nařízení obdrželi finanční prostředky Unie. 
Výsledky těchto kontrol se sdělí 
Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh legislativního usnesení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět kontroly a 
inspekce na místě u hospodářských 
subjektů, jichž se toto financování přímo 
nebo nepřímo týká, postupy stanovenými v 

Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět kontroly a 
inspekce na místě u hospodářských 
subjektů, jichž se toto financování přímo 
nebo nepřímo týká, postupy stanovenými v 
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nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 s cílem 
zjistit, zda v souvislosti s grantovou 
dohodou, rozhodnutím o grantu nebo 
smlouvou o financování Unií nedošlo k 
podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie.

nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 s cílem 
zjistit, zda v souvislosti s grantovou 
dohodou, rozhodnutím o grantu nebo 
smlouvou o financování Unií nedošlo k 
podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. Výsledky těchto 
kontrol a inspekcí se sdělí Evropskému 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh legislativního usnesení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny první a druhý 
pododstavec, musí dohody o spolupráci se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, grantové dohody, rozhodnutí 
o grantu a smlouvy vyplývající z provádění 
tohoto nařízení Komisi, Účetní dvůr a 
OLAF k provádění takových auditů, 
kontrol a inspekcí na místě výslovně 
zmocňovat.

Aniž jsou dotčeny první a druhý 
pododstavec, musí dohody o spolupráci se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, grantové dohody, rozhodnutí 
o grantu a smlouvy vyplývající z provádění 
tohoto nařízení výslovně zmocňovat
Komisi, Účetní dvůr a OLAF k provádění 
takových auditů, kontrol a inspekcí na 
místě a musí zajistit, aby jejich výsledky 
byly sděleny Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh legislativního usnesení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 

1. Nejpozději v květnu 2016 vypracuje 
Komise v těsné spolupráci s příjemci 
průběžnou hodnotící zprávu o dosažených 
cílech všech opatření na úrovni výsledků a 
dopadů, účinnosti využívaných zdrojů a 
jejich přidané hodnotě Unie a o efektivitě 
řízení programu, včetně správy finančních 
prostředků Unie vnějšími subjekty, jako je 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj, 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Na základě výsledků 
tohoto posouzení může Komise 
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předchozích opatření. přehodnotit způsoby řízení a přiměřenost 
výše prostředků přidělených programu 
a jejich rozdělení mezi elektrárny 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice. Zohlední i 
výsledky hodnocení v dlouhodobém 
dopadu předchozích opatření. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh legislativního usnesení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení zohlední pokrok srovnáním 
s ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 
2 odst. 2.

3. Hodnocení zohlední pokrok srovnáním 
s ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno 
v čl. 2 odst. 2 a splnění požadavků 
uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. c). 
Hodnotící zpráva se předloží ke kontrole 
ENSREG (Skupina evropských 
regulačních orgánů pro jadernou 
bezpečnost).

Pozměňovací návrh 27

Návrh legislativního usnesení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a
Závěrečné hodnocení pro období 2014–

2020
1. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s příjemci. Následné 
hodnocení prověří účinnost a účelnost 
programu a jeho dopad na vyřazení 
z provozu.
2. Do 31. prosince 2020 vypracuje Komise 
v těsné spolupráci s členskými státy 
a příjemci závěrečnou hodnotící zprávu 
o účinnosti a účelnosti programu, jakož i 
o účinnosti financovaných opatření 
z hlediska jejich dopadů, využití zdrojů 
a přidané hodnoty pro Unii.
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3. Závěrečné hodnocení zohlední pokrok 
srovnáním s ukazateli výkonnosti, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 2.
4. Komise sdělí závěry těchto hodnocení 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Komise vezme v úvahu různé odborné 
znalosti a strategie týkající se vyřazování 
z provozu, jež dané členské státy využívají, 
aby prozkoumala možné způsoby 
harmonizace přístupů k vyřazování 
jaderných zařízení v Evropské unii 
z provozu, neboť je třeba zajistit včasné 
shromáždění nezbytných znalostí s cílem 
zlepšit v této oblasti konkurenceschopnost 
jaderného průmyslu Unie.
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