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Pozměňovací návrh 7
Derek Vaughan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je toho názoru, že hlavní referenční 
hodnota stanovená v legislativním návrhu 
není slučitelná se stropem v okruhu 1a
stávajícího víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2007–2013; bere na 
vědomí návrh Komise ze dne 20. dubna 
2011 (KOM(2011)0226) přezkoumat
stávající VFR na základě bodů 21 až 23 
interinstitucionální dohody (IID) ze dne 
17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení s cílem zajistit další nepředvídané 
finanční prostředky pro projekt ITER 
v letech 2012 a 2013; je ochoten zahájit 
jednání s druhým rozpočtovým orgánem 
na základě všech prostředků uvedených 
v IID za účelem rychlého přijetí dohody 
o financování výzkumného programu 
Euratomu do konce roku 2011; znovu 
opakuje, že nesouhlasí s jakýmkoli 
přerozdělením ze sedmého rámcového 
programu pro výzkum, jak bylo navrženo 
ve výše zmíněném návrhu Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jasně se ukázalo, že rizika jaderné 
energie se vymkla kontrole.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Během posledních desetiletí nebylo 
dosaženo téměř žádného pokroku ve 
výrobě energie z jaderné syntézy, ačkoli 
byly investovány miliardy z finančních 
prostředků EU určených na výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rámcový program Evropského 
společenství pro atomovou energii pro 
výzkum a odbornou přípravu v oblasti 
jaderné energie (2012–2013), dále jen 
„rámcový program (2012–2013)“, by měl 
doplňovat ostatní akce Unie v oblasti 
výzkumné politiky, které jsou nezbytné pro 
provádění strategie Evropa 2020 
stanovené ve sdělení Komise ze dne 3. 
března 2010 nazvaném Evropa 2020 –
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, zejména akce 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
konkurenceschopnosti a inovací, 
průmyslu, zaměstnanosti a životního 
prostředí.

(2) Rámcový program Evropského 
společenství pro atomovou energii pro 
výzkum a odbornou přípravu v oblasti 
jaderné energie (2012–2013), dále jen 
„rámcový program (2012–2013)“, by měl 
představovat počátek procesu postupného 
ukončování investic EU do jaderné 
energetiky. Toto postupné ukončení by 
uvolnilo tolik potřebné prostředky na 
investice zaměřené na budoucnost a na 
mnohem méně rizikové investice do 
výzkumu a technologií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rámcový program (2012–2013) by měl 
navazovat na výsledky sedmého 
rámcového programu Společenství 
přijatého rozhodnutím Rady 
2006/970/Euratom ze dne 18. prosince 
2006 o sedmém rámcovém programu 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (Euratom) v oblasti jaderného 
výzkumu a odborné přípravy (2007 až 
2011)10 a měl by usilovat o vytvoření 
Evropského výzkumného prostoru 
a rozvoj evropské ekonomiky a společnosti 
založené na znalostech.

vypouští se

__________________
10. Úř. věst. L 460, 30.12.2006, s. 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rámcový program (2012–2013) by měl 
přispívat k provádění strategie „Unie 
inovací“, jedné ze stěžejních iniciativ 
strategie Evropa 2020 přijaté sdělením 
Komise ze dne 6. října 2010 nazvaném 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, a to posílením hospodářské 
soutěže v oblasti vědecké excelence 
a urychleným zaváděním klíčových 
inovací v oblasti jaderné energie, jejichž 
cílem je vypořádat se s problematikou 
související s energetikou a změnou 

(4) Rámcový program (2012–2013) by měl 
přispívat k provádění strategie „Unie 
inovací“, jedné ze stěžejních iniciativ 
strategie Evropa 2020 přijaté sdělením 
Komise ze dne 6. října 2010 nazvaném 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, a to zahájením procesu 
postupného ukončování finanční podpory 
jaderné energetiky ze strany EU.
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klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rolandas Paksas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rámcový program (2012–2013) by měl 
přispívat k provádění strategie „Unie 
inovací“, jedné ze stěžejních iniciativ
strategie Evropa 2020 přijaté sdělením 
Komise ze dne 6. října 2010 nazvaném 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, a to posílením hospodářské 
soutěže v oblasti vědecké excelence a 
urychleným zaváděním klíčových inovací 
v oblasti jaderné energie, jejichž cílem je 
vypořádat se s problematikou související 
s energetikou a změnou klimatu.

(4) Rámcový program (2012–2013) by měl 
přispívat k provádění strategie „Unie 
inovací“, stěžejní iniciativy strategie 
Evropa 2020 přijaté sdělením Komise ze 
dne 6. října 2010 nazvaném „Stěžejní 
iniciativa strategie Evropa 2020 Unie 
inovací“, i stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“, a to posílením 
hospodářské soutěže v oblasti vědecké 
excelence a urychleným zaváděním 
klíčových inovací pomocí jejich předávání 
z vědecké obce do průmyslu a jejich 
využitím v oblasti jaderné energie, jejichž 
cílem je vypořádat se s problematikou 
související s energetikou a změnou klimatu 
a posílit celkovou stabilitu v oblasti 
jaderné energetiky.

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Juozas Imbrasas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rámcový program (2012–2013) by měl 
přispívat k provádění strategie „Unie 
inovací“, jedné ze stěžejních iniciativ
strategie Evropa 2020 přijaté sdělením 
Komise ze dne 6. října 2010 nazvaném 

(4) Rámcový program (2012–2013) by měl 
přispívat k provádění strategie „Unie 
inovací“, stěžejní iniciativy strategie 
Evropa 2020 přijaté sdělením Komise ze 
dne 6. října 2010 nazvaném „Stěžejní 
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„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, a to posílením hospodářské 
soutěže v oblasti vědecké excelence a 
urychleným zaváděním klíčových inovací 
v oblasti jaderné energie, jejichž cílem je 
vypořádat se s problematikou související 
s energetikou a změnou klimatu;

iniciativa strategie Evropa 2020 Unie 
inovací“, i stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“, a to posílením 
hospodářské soutěže v oblasti vědecké 
excelence a urychleným zaváděním 
klíčových inovací pomocí jejich předávání 
z vědecké obce do průmyslu a jejich 
využitím v oblasti jaderné energie, jejichž 
cílem je vypořádat se s problematikou 
související s energetikou a změnou klimatu 
a posílit celkovou stabilitu v oblasti 
jaderné energetiky.

Or. lt

Pozměňovací návrh 15
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Energetická politika pro Evropu 
uznává potenciální podíl jaderné energie 
v oblastech konkurenceschopnosti, 
snížení emisí CO2 a bezpečnosti dodávek. 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET) stanovený ve 
sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2007 
nazvaném „Směřování k budoucnosti 
s nízkými emisemi uhlíku“12 urychluje 
vypracování portfolia nízkouhlíkových 
technologií. Technologie v oblasti jaderné 
energie jsou do tohoto portfolia zahrnuty, 
protože mají největší potenciál splnit 
krátkodobé i dlouhodobé cíle v oblasti 
energie a klimatu.

vypouští se

__________________
12. KOM(2007) 723 v konečném znění

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Rolandas Paksas
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Energetická politika pro Evropu uznává 
potenciální podíl jaderné energie 
v oblastech konkurenceschopnosti, snížení 
emisí CO2 a bezpečnosti dodávek. 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET) stanovený ve 
sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2007 
nazvaném „Směřování k budoucnosti s 
nízkými emisemi uhlíku“ urychluje 
vypracování portfolia nízkouhlíkových 
technologií. Technologie v oblasti jaderné 
energie jsou do tohoto portfolia zahrnuty, 
protože mají největší potenciál splnit 
krátkodobé i dlouhodobé cíle v oblasti 
energie a klimatu.

(5) Energetická politika pro Evropu uznává 
potenciální významný podíl jaderné 
energie v oblastech konkurenceschopnosti, 
snížení emisí CO2, bezpečnosti dodávek a 
menší závislosti na energetických zdrojích 
pocházejících z nestabilních částí světa. 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET) stanovený ve 
sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2007 
nazvaném „Směřování k budoucnosti s 
nízkými emisemi uhlíku“ urychluje 
vypracování portfolia nízkouhlíkových 
technologií. Technologie v oblasti jaderné 
energie jsou do tohoto portfolia zahrnuty, 
protože mají největší potenciál splnit 
krátkodobé i dlouhodobé cíle v oblasti 
energie a klimatu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Juozas Imbrasas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Energetická politika pro Evropu uznává 
potenciální podíl jaderné energie 
v oblastech konkurenceschopnosti, snížení 
emisí CO2 a bezpečnosti dodávek. 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET) stanovený ve 
sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2007 
nazvaném „Směřování k budoucnosti s 
nízkými emisemi uhlíku“urychluje 
vypracování portfolia nízkouhlíkových 
technologií. Technologie v oblasti jaderné 
energie jsou do tohoto portfolia zahrnuty, 

(5) Energetická politika pro Evropu uznává 
potenciální významný podíl jaderné 
energie v oblastech konkurenceschopnosti, 
snížení emisí CO2, bezpečnosti dodávek a 
menší závislosti na energetických zdrojích 
pocházejících z nestabilních částí světa. 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET) stanovený ve 
sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2007 
nazvaném „Směřování k budoucnosti s 
nízkými emisemi uhlíku“ urychluje 
vypracování portfolia nízkouhlíkových 
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protože mají největší potenciál splnit 
krátkodobé i dlouhodobé cíle v oblasti 
energie a klimatu.

technologií. Technologie v oblasti jaderné 
energie jsou do tohoto portfolia zahrnuty, 
protože mají největší potenciál splnit 
krátkodobé i dlouhodobé cíle v oblasti 
energie a klimatu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 18
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Plán SET uznává, že při dosahování 
cílů Unie dohodnutých ve strategii 
Energie 2020 jsou v oblasti jaderného
štěpení hlavními technologickými 
problémy udržení konkurenceschopnosti 
technologií jaderného štěpení a zajištění 
dlouhodobých řešení pro nakládání 
s jaderným odpadem. Aby mohla být 
uskutečněna vize vytvoření společnosti 
s nízkou spotřebou uhlíku do roku 2050, 
pověřil plán SET Společenství, aby 
dokončilo přípravy na demonstrace nové 
generace (generace IV) štěpných reaktorů 
pro zvýšenou udržitelnost. Plán SET 
zejména představil evropskou 
průmyslovou iniciativu pro udržitelné 
jaderné štěpení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V oblasti jaderné syntézy uznává plán vypouští se
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SET význam projektu ITER a potřebu 
zapojit v raném stádiu průmysl do 
přípravných demonstračních akcí. Projekt 
DEMO, „demonstrační“ elektrárna 
založená na jaderné syntéze, představuje 
dlouhodobý strategický cíl ve výzkumu 
jaderné syntézy.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Euratom vytvořil jediný a plně 
integrovaný program výzkumu v oblasti 
jaderné syntézy, který převzal vedoucí 
mezinárodní úlohu ve vývoji jaderné 
syntézy jako zdroje jaderné energie.

(9) Euratom vytvořil jediný a plně 
integrovaný program výzkumu v oblasti 
jaderné syntézy, který převzal vedoucí 
mezinárodní úlohu ve vývoji jaderné 
syntézy jako zdroje jaderné energie, ale 
jeho výsledky jsou skromné a náklady na 
něj nekontrolované.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V návaznosti na rozhodnutí Rady ze 
dne 20. prosince 2005 o schválení 
přistoupení Evropského společenství pro 
atomovou energii k Rámcové dohodě 
o mezinárodní spolupráci ve výzkumu 
a vývoji jaderných energetických systémů 
IV. generace přistoupilo Společenství dne 
11. května 2006 k rámcové dohodě 
mezinárodního fóra „Generace IV“ 

vypouští se
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(GIF). Fórum GIF koordinuje 
mnohostrannou spolupráci 
v předkoncepční fázi výzkumu četných 
pokročilých jaderných systémů. 
Společenství je proto odhodláno účastnit 
se mezinárodní spolupráce v této oblasti, 
která je rovněž úzce napojena na plán 
SET.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Realizace projektu ITER v Evropě 
v souladu s dohodou ze dne 21. listopadu 
2006 o založení Mezinárodní organizace 
energie z jaderné syntézy ITER pro 
společnou realizaci projektu ITER13 by 
měla být ústředním prvkem činností 
výzkumu v oblasti jaderné syntézy podle 
rámcového programu (2012–2013).

vypouští se

__________________
13. Úř. věst L 358,16.12.2006, s. 62.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Činnosti Společenství, které 
napomáhající realizaci projektu ITER, 
zejména výstavbě projektu v lokalitě 
Cadarache a provádění technologického 
výzkumu a vývoje v rámci projektu ITER 

vypouští se
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během rámcového programu (2012–
2013), budou řízeny společným evropským 
podnikem pro ITER a rozvoj energie
z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro 
energii) v návaznosti na rozhodnutí Rady 
2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 
o založení společného evropského 
podniku pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod 
tomuto podniku14.
__________________
14. Úř. věst. L 90, 30.03.07, s. 58.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Derek Vaughan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto rozhodnutí by mělo pro celou 
dobu trvání rámcového programu (2012–
2013) stanovit finanční krytí, které je pro 
rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu primárním odkazem ve smyslu 
bodu 37 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006.

(16) Toto rozhodnutí by mělo pro celou 
dobu trvání rámcového programu (2012–
2013) stanovit finanční krytí, které je pro 
rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu primárním odkazem ve smyslu 
bodu 37 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006 (IID). Dne 
20. dubna 2011 Komise předložila návrh 
(KOM(2011)0206) přezkoumat stávající 
VFR na období 2007–2013 na základě 
bodů 21 až 23 IID s cílem zajistit další 
nepředvídané finanční prostředky pro 
projekt ITER v letech 2012 a 2013. Tento 
návrh by měl představovat základ dohody 
mezi dvěma rozpočtovými orgány, která by 
měla být uzavřena na základě všech 
prostředků uvedených v IID, aniž by bylo 
ohroženo financování ostatních politik 
z okruhu 1a.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Carl Haglund

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto rozhodnutí by mělo pro celou 
dobu trvání rámcového programu (2012–
2013) stanovit finanční krytí, které je pro 
rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu primárním odkazem ve smyslu 
bodu 37 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006;

(16) Toto rozhodnutí by mělo pro celou 
dobu trvání rámcového programu (2012–
2013) stanovit finanční krytí, které je pro 
rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu primárním odkazem ve smyslu 
bodu 37 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006 (IID). Má-li 
být rámcový program (2012–2013) uveden 
v soulad s VFR na roky 2012 a 2013, bude 
nutné VFR upravit zvýšením stropu 
v okruhu 1a o 650 milionů EUR v roce 
2012 a o 190 milionů EUR v roce 2013. 
Jako základ jednání bude sloužit návrh 
Komise ze dne 20. dubna 2011 vycházející 
z bodů 21 až 23 stávající IID. Dohoda 
o financování projektu ITER 
prostřednictvím dodatečných převodů 
prostředků do okruhu 1a ve VFR by 
umožnila rychlé přijetí výzkumného 
programu Euroatomu v roce 2011. 
Nebude-li rezerva v okruhu 2 dostatečná 
nebo nebudou-li ve VFR na rok 2011 
k dispozici žádné jiné rezervy pro převod 
do okruhu 1a v letech 2012 a 2013, měly 
by být uvolněny prostředky z nástroje 
pružnosti podle bodu 27 IID.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Carl Haglund

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ve VFR na období 2014–2020 by 
finanční prostředky určené na projekt 
ITER měly být pevně stanoveny na celé 
programové období, aby veškeré náklady 
přesahující podíl EU ve výši 6,6 miliardy 
EUR na konstrukční fázi projektu ITER, 
která má být podle současných plánů 
ukončena v roce 2020, byly financovány 
mimo stropy VFR („účelové vázání“).

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rolandas Paksas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Společné výzkumné středisko by mělo 
přispívat k poskytování vědecké 
a technologické podpory orientované na 
potřeby uživatelů, pokud jde o formulaci, 
vypracovávání, provádění a sledování 
politik Unie. V této souvislosti by Společné 
výzkumné středisko mělo i nadále fungovat 
jako nezávislé vědecké a technologické 
referenční středisko Unie v oblastech své 
specifické odborné způsobilosti.

(17) Společné výzkumné středisko by mělo 
přispívat k poskytování vědecké 
a technologické podpory orientované na 
potřeby uživatelů, pokud jde o formulaci, 
vypracovávání, provádění a sledování 
politik Unie. V této souvislosti by Společné 
výzkumné středisko mělo i nadále fungovat 
jako nezávislé vědecké a technologické 
referenční středisko Unie v oblastech své 
specifické odborné způsobilosti i v oblasti 
nejnovějších odborných zkušeností 
s ochranou jaderných reaktorů a jaderné 
bezpečnosti.

Or. lt

Pozměňovací návrh 28
Juozas Imbrasas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Společné výzkumné středisko by mělo 
přispívat k poskytování vědecké 
a technologické podpory orientované na 
potřeby uživatelů, pokud jde o formulaci, 
vypracovávání, provádění a sledování
politik Unie. V této souvislosti by Společné 
výzkumné středisko mělo i nadále fungovat 
jako nezávislé vědecké a technologické 
referenční středisko Unie v oblastech své 
specifické odborné způsobilosti.

(17) Společné výzkumné středisko by mělo 
přispívat k poskytování vědecké 
a technologické podpory orientované na 
potřeby uživatelů, pokud jde o formulaci, 
vypracovávání, provádění a sledování 
politik Unie. V této souvislosti by Společné 
výzkumné středisko mělo i nadále fungovat 
jako nezávislé vědecké a technologické 
referenční středisko Unie v oblastech své 
specifické odborné způsobilosti i v oblasti 
nejnovějších odborných zkušeností 
s ochranou jaderných reaktorů a jaderné 
bezpečnosti.

Or. lt

Pozměňovací návrh 29
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy, jehož cílem je vývoj technologie 
pro bezpečný, udržitelný a hospodářsky 
životaschopný zdroj energie šetrný 
k životnímu prostředí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jaderné štěpení a radiační ochranu, 
jejichž cílem je zvýšení účinnosti zdrojů, 

b) jaderné štěpení a radiační ochranu, 
jejichž cílem je zvýšení zejména 
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nákladové efektivnosti a zejména 
bezpečnosti jaderného štěpení a jiných 
využití záření v průmyslu a lékařství.

bezpečnosti jaderného štěpení a jiných 
využití záření v průmyslu a lékařství.
Zvláštní důraz by měl být kladen na 
výzkum ukončení provozu jaderných 
elektráren.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Carl Haglund

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální částka na provádění rámcového 
programu (2012–2013) je 2 560 270 000
EUR. Tato částka se rozdělí takto (v EUR):

Maximální částka na provádění rámcového 
programu (2012–2013) je 2 100 270 000
EUR. Tato částka se rozdělí takto (v EUR):

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: 2 208 809 000;

– výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: 10 000 000;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Carl Haglund

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: 2 208 809 000;

– výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: 1 748 809 000;



AM\876958CS.doc 17/21 PE472.176v01

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jaderné štěpení a radiační ochrana: 
118 245 000;

– jaderná bezpečnost, lepší nakládání 
s jaderným odpadem a radiační ochrana: 
118 245 000;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Carl Haglund

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jaderné štěpení a radiační ochrana: 
118 245 000;

– jaderné štěpení, zejména bezpečnost, 
lepší nakládání s jaderným odpadem
a radiační ochrana: 118 245 000;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I.A.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

I.A. VÝZKUM ENERGIE Z JADERNÉ 
SYNTÉZY

vypouští se

Cíl
Vývoj znalostní základny pro projekt 
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ITER a jeho uskutečnění je hlavním 
krokem k vytvoření prototypu reaktorů 
pro elektrárny, které jsou bezpečné, 
udržitelné, šetrné k životnímu prostředí 
a hospodářsky životaschopné
Odůvodnění
Jaderná syntéza by za několik desetiletí 
mohla zásadním způsobem přispět k 
dosažení udržitelného a bezpečného 
zásobování Unie energií. Její úspěšný 
vývoj by poskytl energii, která je bezpečná, 
udržitelná a šetrná k životnímu prostředí. 
Dlouhodobým cílem evropského výzkumu 
jaderné syntézy, který zahrnuje všechny 
činnosti týkající se jaderné syntézy v 
členských státech a přidružených třetích 
zemích, je společné vytvoření prototypu 
reaktorů pro elektrárny, které by tyto 
požadavky splňovaly a byly hospodářsky 
životaschopné.
Hlavní prioritou strategie pro dosažení 
dlouhodobého cíle je výstavba projektu 
ITER (významného experimentálního 
zařízení, které bude demonstrovat 
vědeckou a technickou proveditelnost 
získání energie z jaderné syntézy) a poté 
výstavba demonstrační elektrárny 
založené na jaderné syntéze (projekt 
DEMO). Výstavbu projektu ITER bude 
doprovázet program zaměřený na podporu 
výzkumu a vývoje pro ITER a na podporu 
omezených činností v oblasti technologií a 
fyziky, které jsou pro projekt DEMO 
potřebné.
Globální rozměr výzkumu a vývoje 
v oblasti jaderné syntézy je zakotven 
v dohodě o založení Mezinárodní 
organizace energie z jaderné syntézy 
ITER pro společnou realizaci projektu 
ITER a dohodě mezi vládou Japonska a 
Společenstvím o společném provádění 
činností v rámci širšího přístupu v oblasti 
výzkumu energie z jaderné syntézy.
Mezinárodní spolupráce je rovněž 
uvedena v osmi platných dvoustranných 
dohodách o spolupráci v oblasti jaderné 
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syntézy, které Společenství uzavřelo se 
třetími zeměmi.
Činnosti
1. Realizace projektu ITER
Tento úkol zahrnuje činnosti směřující ke 
společnému uskutečnění projektu ITER, 
zejména pokud jde o řízení mezinárodní 
organizace ITER a společného 
evropského podniku pro ITER, řízení 
a nábor zaměstnanců, všeobecnou 
technickou a administrativní podporu, 
výstavbu vybavení a zařízení a podporu 
projektu během výstavby.
2. Výzkum a vývoj při přípravě na provoz 
reaktoru ITER
Program zaměřený na fyziku a 
technologii bude využívat společný 
evropský tokamak (JET) a další zařízení 
na principu magnetického pole, jež jsou 
pro ITER důležitá. Posoudí konkrétní 
klíčové technologie projektu ITER, 
zkonsoliduje jeho možnosti a připraví jeho 
provoz.
3. Omezené technologické činnosti při 
přípravě projektu DEMO
Budou dále vyvíjeny materiály a klíčové 
technologie pro jadernou syntézu a bude 
pokračovat činnost skupiny připravující 
výstavbu mezinárodního zařízení na 
ozařování materiálů pro jadernou syntézu 
(IFMIF).
4. Výzkumné a vývojové činnosti 
v dlouhodobém horizontu
Budou prováděny omezené činnosti v 
oblasti zdokonalených koncepcí schémat 
magnetického pole (zaměřených na 
přípravu provozu stelarátoru W7-X) a 
teorie a modelování zaměřené na 
souhrnné pochopení chování fúzního 
plazmatu.
5. Lidské zdroje, vzdělávání a odborná 
příprava
S ohledem na okamžité a střednědobé 
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potřeby projektu ITER a další vývoj 
jaderné syntézy budou vyvíjeny iniciativy 
zaměřené na odbornou přípravu 
„generace ITER“ s ohledem na objem 
lidských zdrojů, rozsah odborných 
znalostí a vysokou úroveň odborné 
přípravy a zkušeností.
6. Infrastruktura
ITER bude představovat novou 
výzkumnou infrastrukturu velkého 
evropského rozsahu.
7. Průmysl a přenos technologií
Pro rychlé předávání inovací plynoucích 
z projektu ITER do evropského průmyslu 
jsou zapotřebí nové organizační struktury. 
To bude úkolem průmyslového 
inovačního fóra pro jadernou syntézu, 
které vypracuje technologický plán 
jaderné syntézy a připraví iniciativy 
rozvoje lidských zdrojů, s důrazem na 
inovaci a potenciál pro tvorbu nových 
produktů a poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Helga Trüpel

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I.B – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jaderná energie je důležitým bodem 
diskuse o boji proti změnám klimatu 
a snížení závislosti Evropy na dovážené 
energii. Pokročilejší jaderná technologie 
nabízí perspektivu významného zlepšení 
účinnosti a využívání zdrojů a zároveň 
zaručuje ještě vyšší úroveň bezpečnosti 
a produkuje méně odpadu než současné 
technologie. Současné evropské iniciativy 
v této oblasti spadají do rámce působnosti 
strategického plánu pro energetické 

vypouští se
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technologie (plánu SET), který schválila 
Rada a Evropský parlament, a rovněž 
přispívají ke spolupráci s hlavními třetími 
zeměmi v rámci mezinárodního fóra 
„Generace IV“ (GIF).

Or. en


