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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 pula środków 
stanowi jedynie wskazówkę dla władzy 
ustawodawczej i nie można jej uznać za 
ostateczną do momentu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020;

Poprawka 2

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 oraz z 
dnia 23 października 2012 r. w celu 
pozytywnego zakończenia procedury 
zatwierdzania wieloletnich ram 
finansowych; 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 
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nieprzewidziane wydarzenia; 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 potwierdzonej europejskiej 
wartości dodanej;
_______________
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0360.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych i jednoczesnego 
uwzględnienia wspólnej 
odpowiedzialności finansowej Unii i tych 
państw członkowskich.

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Choć wygaszenie wszystkich bloków 
reaktorów odbyło się w przewidzianych 
terminach, realizacja programów 
likwidacji nadal się opóźnia, co przynosi 
szkody gospodarcze oraz jest 
niedopuszczalne pod względem 
politycznym; problemy te powinno się 
rozwiązać w szczegółowym zrewidowanym 
planie likwidacji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Ponieważ niektóre programy nie 
spowodowały jeszcze wprowadzenia zmian 
organizacyjnych niezbędnych do 
skutecznej likwidacji obiektów jądrowych, 
należy zagwarantować, by struktury 
organizacyjne poddane zostały 
niezbędnym przekształceniom.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kwota środków przeznaczonych na 
programy, a także okres programowania i 
podział pomiędzy programy Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice mogą zostać poddane 
przeglądowi na podstawie wyników 
sprawozdania z oceny śródokresowej i z 
oceny końcowej, aby zagwarantować, że 
nie powstanie zagrożenie dla 
zachowywania najwyższych standardów 
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bezpieczeństwa oraz stałego procesu 
likwidacji zgodnie z odpowiednimi 
planami likwidacyjnymi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Należy uwzględnić sprawozdanie 
specjalne nr 16/2011 pt. „Wsparcie unijne 
na likwidację obiektów jądrowych w 
Bułgarii, na Litwie i w Słowacji: 
osiągnięcia i wyzwania na przyszłość” 
sporządzone przez Trybunał 
Obrachunkowy i zawierające wnioski i 
zalecenia. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Likwidację elektrowni jądrowych 
objętą niniejszym rozporządzeniem należy 
przeprowadzić z wykorzystaniem 
najlepszej dostępnej fachowej wiedzy 
technicznej oraz z należytym 
uwzględnieniem charakteru i specyfikacji 
technicznych bloków, które zostaną 
zamknięte, w celu zagwarantowania jak 
największej skuteczności działania.

(9) Likwidację elektrowni jądrowych 
objętą niniejszym rozporządzeniem należy 
przeprowadzić z wykorzystaniem 
najlepszej dostępnej fachowej wiedzy 
technicznej, z należytym uwzględnieniem 
charakteru i specyfikacji technicznych 
bloków, które zostaną zamknięte oraz po 
dokonaniu wszechstronnej oceny procesu 
likwidacji i łagodzenia jej skutków w celu 
zagwarantowania jak największej 
skuteczności działania.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja zapewni najwyższy stopień 
przejrzystości, rozliczalności i 
demokratycznej kontroli funduszy 
unijnych, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
wkładu, zarówno spodziewanego, jak i 
osiągniętego, w realizację ogólnych celów 
programów. Powinno się rozwiązać 
zwłaszcza krytyczne aspekty zarządzania, 
kwestie prawne, finansowe i techniczne 
lub przyjąć środki służące ich 
rozwiązaniu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa i bez stwarzania 
nadmiernego zagrożenia dla zdrowia 
pracowników i ludności.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację Biorąc pod uwagę straty spowodowane 
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programu na lata 2014–2020 wynosi 
552 947 000 EUR w cenach bieżących.

przedwczesnym wygaszeniem bloków, a 
także mając na uwadze zachowanie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa,
finansowa kwota referencyjna – określona 
w pkt [18] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia xx/201z 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i należytym zarządzaniu 
finansowym – na realizację programu na 
lata 2014–2020 nie przekracza [...] EUR 
(w stałych cenach z roku 2011). Pula 
środków ilustruje jedynie wolę władzy 
ustawodawczej i nie ma wpływu na 
uprawnienia władzy budżetowej określone 
w TFUE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne środki zatwierdza władza 
budżetowa bez uszczerbku dla przepisów 
rozporządzenia określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014-2020, a 
także porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
xxx/201z r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją o 
współpracy w sprawach budżetowych i 
należytym zarządzaniu finansami.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota zostanie podzielona pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice w 
następujący sposób:

Kwota zostanie orientacyjnie podzielona 
pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice w następujący sposób:

(a) 208 503 000 EUR na program Kozłoduj 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

(a) 37,7 % na program Kozłoduj w okresie 
od 2014 r. do 2020 r.;
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(b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.; 

(a) 41,5 % na program Ignalina w okresie 
od 2014 r. do 2017 r.; 

(c) 114 815 000 EUR na program 
Bohunice w okresie od 2014 r. do 2017 r.

(a) 20,8 % na program Bohunice w okresie 
od 2014 r. do 2017 r.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu, oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8 w celu zapewnienia, by 
programowanie finansowe i przyznawanie 
środków finansowych opierało się na 
rzeczywistych potrzebach i zdolności 
wykorzystania tych środków. Na podstawie 
wyników tej oceny Komisja może zmienić 
kwotę środków przydzielonych na cele 
programu, a także okres programowania i 
podział pomiędzy programy Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice przy pełnym 
poszanowaniu prerogatyw władzy 
budżetowej w rocznej procedurze 
budżetowej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na uwadze znaczące straty 
poniesione w wyniku przedwczesnego 
wygaszenia bloków, należy podjąć 
wszelkie wysiłki w celu kontynuowania -
na odpowiednim poziomie - praktyki 
współfinansowania wprowadzonej w 
ramach wsparcia przedakcesyjnego i 
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wsparcia udzielonego w okresie 2007–
2013 na rzecz działań likwidacyjnych 
podejmowanych przez wszystkie trzy 
państwa członkowskie oraz w razie 
potrzeby w celu uzyskania 
współfinansowania z innych źródeł.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki można przeznaczyć również na 
prace przygotowujące do utworzenia 
składowiska odpadów. Finansowaniu nie 
podlegają działania podejmowane na 
rzecz łagodzenia skutków zamknięcia i 
likwidacji obiektów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydzielone środki finansowe mogą 
również zostać wykorzystane do pokrycia 
kosztów związanych z pomocą techniczną i 
administracyjną niezbędną do 
umożliwienia przejścia z programu na 
środki wprowadzone na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) 1990/2006, 
rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i 
rozporządzenia Rady (Euratom) 647/2010.

Przydzielone środki finansowe mogą 
również zostać wykorzystane do pokrycia 
kosztów związanych z pomocą techniczną i 
administracyjną niezbędną do 
umożliwienia przejścia z programu na 
środki wprowadzone na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) 1990/2006, 
rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i 
rozporządzenia Rady (Euratom) 647/2010. 
Z przydzielonych środków nie finansuje 
się innych działań niż te wymienione w 
niniejszym artykule oraz w art. 2.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Konflikty wynikające z różnej 
interpretacji umów i zamówień należy 
rozwiązywać w drodze arbitrażu. 
Wynikające z nich opóźnienia w robotach 
budowlanych mogą prowadzić do 
wstrzymania płatności oraz obniżenia 
finansowania. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na ten temat.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji.

(c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji obejmujący 
konkretne cele, harmonogram realizacji 
projektów, strukturę kosztów w ramach 
projektu, proporcje współfinansowania 
oraz ogólny plan finansowy, w którym 
wskazano źródła krajowej części 
finansowania długofalowego.

Uzasadnienie

Wszystkie strony powinny ściśle realizować cele procesu likwidacji oraz jego terminy, 
skuteczna struktura organizacyjna powinna konsolidować programy, należy zabezpieczyć 
wystarczające fundusze z UE oraz budżetów krajowych, z których muszą zostać sfinansowane 
nawet nieprzewidziane przestoje techniczne i przestoje mające na celu zachowanie 
bezpieczeństwa w procesie likwidacji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
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podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego 
spełnienia warunków ex ante.

podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1, a zwłaszcza to, czy 
krytyczne aspekty zarządzania, kwestie 
prawne, finansowe i techniczne zostały 
rozwiązane lub czy przyjęto środki służące 
ich rozwiązaniu. W ramach tej oceny 
należy zasięgnąć opinii Europejskiej 
Grupy Organów Regulacyjnych ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego. Jeżeli 
Komisja wyda uzasadnioną opinię o 
uchybieniu związanym z naruszeniem 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a) 
bądź jeśli warunki określone w ust. 1 
lit. b) i c) spełnione zostały w sposób 
niezadowalający, może zostać podjęta 
decyzja o zawieszeniu całości lub części 
pomocy finansowej Unii, zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2. Decyzję taką odzwierciedla 
się w rocznym programie prac na rok 
2014. Kwotę zawieszonej pomocy określa 
się na podstawie kryteriów zawartych w 
akcie, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31marca roku następującego 
po każdym roku budżetowym państwa 
członkowskie składają sprawozdanie z 
wykorzystania przydzielonej im puli 
środków. Sprawozdania te, zatwierdzone 
przez krajowe organy kontrolne, 
przekazuje się Komisji i Radzie celem 
wykorzystania w ogólnej procedurze 
udzielenia absolutorium z wykonania 
budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz 
Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia 
do audytu, na podstawie dokumentacji i na 
miejscu, wobec wszystkich beneficjentów 
dotacji, wykonawców i podwykonawców, 
którzy otrzymują środki od Unii.

2. Komisja lub jej przedstawiciele, krajowe 
organy kontroli państw członkowskich, w 
których znajdują się obiekty jądrowe 
przewidziane do likwidacji oraz Trybunał 
Obrachunkowy mają uprawnienia do 
kontroli, na podstawie dokumentów oraz 
na miejscu, w stosunku do wszystkich 
beneficjentów dotacji, wykonawców i 
podwykonawców, którzy otrzymali unijne 
środki finansowe. Informacje o wynikach 
badania przekazuje się Parlamentowi 
Europejskiemu.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) jest uprawniony do 
przeprowadzania kontroli na miejscu i 
inspekcji u podmiotów gospodarczych 
korzystających bezpośrednio lub pośrednio 
z takiego finansowania, zgodnie z 
procedurami określonymi w 
rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2185/96, 
aby ustalić, czy doszło do oszustw, 
korupcji lub jakichkolwiek innych 
nielegalnych działań godzących w interesy 
finansowe Unii Europejskiej w związku z 
umową w sprawie przyznania dotacji lub 
decyzją w sprawie przyznania dotacji bądź 
zamówieniem obejmującym finansowanie 
unijne.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) jest uprawniony do 
przeprowadzania kontroli na miejscu i 
inspekcji u podmiotów gospodarczych 
korzystających bezpośrednio lub pośrednio 
z takiego finansowania, zgodnie z 
procedurami określonymi w 
rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2185/96, 
aby ustalić, czy doszło do oszustw, 
korupcji lub jakichkolwiek innych 
nielegalnych działań godzących w interesy 
finansowe Unii Europejskiej w związku z 
umową w sprawie przyznania dotacji lub 
decyzją w sprawie przyznania dotacji bądź 
zamówieniem obejmującym finansowanie 
unijne. Informacje o wynikach badania 
przekazuje się Parlamentowi 
Europejskiemu.

Poprawka 24
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów zawartych w 
pierwszym i w drugim akapicie, umowy o 
współpracy z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi oraz 
umowy i decyzje w sprawie przyznania 
dotacji i zamówienia wynikające z 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
zawierają wyraźne upoważnienie dla 
Komisji, Trybunału Obrachunkowego i 
OLAF do przeprowadzania takich 
audytów, kontroli na miejscu i inspekcji.

Nie naruszając przepisów zawartych w 
pierwszym i w drugim akapicie, umowy o 
współpracy z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi oraz 
umowy i decyzje w sprawie przyznania 
dotacji i zamówienia wynikające z 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia 
muszą zawierać wyraźne upoważnienie dla 
Komisji, krajowego organu kontroli 
danego państwa członkowskiego, 
Trybunału Obrachunkowego i OLAF-a do 
przeprowadzania takich audytów, kontroli 
na miejscu i inspekcji oraz gwarantować, 
że wyniki tych audytów i kontroli są 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie najpóźniej do maja 2016 r.
Komisja, w ścisłej współpracy z 
beneficjentami, sporządza sprawozdanie 
okresowe z oceny dotyczące osiągnięcia 
celów wszystkich działań, na poziomie 
rezultatów i skutków, skuteczności 
wykorzystania środków oraz jego wartości 
dodanej dla Unii, a także skuteczności 
zarządzania programem, w tym 
zarządzania funduszami Unii przez 
organy zewnętrzne, takie jak Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Na podstawie 
wyników tej oceny Komisja może dokonać 
przeglądu rozwiązań dotyczących 
zarządzania oraz stwierdzić, czy środki 
przydzielone na program i ich podział 
pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i 
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Bohunice są nadal odpowiednie. Ocena 
uwzględnia wpływ oceny na długotrwałe 
skutki poprzednich działań. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny uwzględniają postępy względem 
wskaźników wykonania, o których mowa 
w art. 2 ust. 2.

3. Oceny uwzględniają postępy względem 
wskaźników wykonania, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 oraz realizację wymogów 
określonych w art. 4 ust. 1 lit. c). 
Sprawozdanie z oceny przedkłada się 
Europejskiej Grupie Organów 
Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego w celach kontrolnych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Ocena końcowa dla okresu 2014–2020

1. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z beneficjentami. 
Ocena ex post obejmuje efektywność i 
skuteczność programu oraz jego wpływ na 
proces likwidacji.
2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 
sporządza w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi i 
beneficjentami sprawozdanie z oceny 
końcowej, analizując w nim efektywność i 
skuteczność programu, skuteczność 
finansowanych środków pod względem 
skutków, wykorzystania zasobów i 
wartości dodanej dla Unii.
3. W ocenie końcowej uwzględnia się 
postępy w odniesieniu do wskaźników 
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wykonania, o których mowa w art. 2 
ust. 2.
4. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. Komisja uwzględnia poszczególne 
doświadczenia i strategie w zakresie 
likwidacji wykorzystane przez te państwa 
członkowskie, aby zbadać możliwe 
sposoby zharmonizowania podejść do 
likwidacji elektrowni jądrowych w Unii w 
celu zapewnienia zgromadzenia na czas 
niezbędnej wiedzy z myślą o poprawie 
konkurencyjności przemysłu jądrowego 
Unii w tej dziedzinie.



AD\922730PL.doc 17/17 PE498.148v02-00

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 18.12.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

27
3
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc 
Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika 
Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain 
Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek 
Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, 
Gianluca Susta


