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Poprawka 7
Derek Vaughan

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. wyraża przekonanie, że określona we 
wniosku legislacyjnym podstawowa kwota 
referencyjna nie jest zgodna z pułapem 
działu 1a bieżących wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2007-2013; 
zwraca uwagę na wniosek Komisji z dnia 
20 kwietnia 2011 r. (COM (2011)0226)
w sprawie przeglądu bieżących WRF
w oparciu o pkt 21-23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie dyscypliny budżetowej
i należytego zarządzania finansami, by 
uwzględnić dodatkowe, nieprzewidziane 
środki na ITER w latach 2012-2013;  jest 
gotów podjąć negocjacje z drugim 
organem władzy budżetowej, w oparciu
o wszelkie środki przewidziane
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, 
by szybko wypracować wspólne 
stanowisko w sprawie finansowania 
programu badawczego Euratom do końca 
2011 r.; przypomina swój sprzeciw wobec 
jakichkolwiek przesunięć z siódmego 
programu ramowego w zakresie badań, co 
Komisja zaproponowała w powyższym 
wniosku; 

Or. en

Poprawka 8
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) mając na uwadze, że jednoznacznie 
wykazano, iż zagrożeń związanych
z energią jądrową nie da się opanować;

Or. en

Poprawka 9
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) mając na uwadze, że w ostatnich 
kilkudziesięciu latach nie poczyniono 
prawie żadnych postępów w zakresie 
wytwarzania energii termojądrowej, mimo 
iż na ten cel przeznaczono miliardy euro
z budżetu UE na badania naukowe;

Or. en

Poprawka 10
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program ramowy Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie 
działań badawczych i szkoleniowych
w dziedzinie jądrowej (2012–2013), dalej 
zwany „programem ramowym (2012–
2013)”, powinien być uzupełnieniem 
pozostałych działań Unii w obszarze 
badań, koniecznych do realizacji strategii 
„Europa 2020” przedstawionej
w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 
2010 r. zatytułowanym „Europa 2020 –

(2) Program ramowy Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie 
działań badawczych i szkoleniowych
w dziedzinie jądrowej (2012-2013), dalej 
zwany „programem ramowym (2012-
2013)”, powinien stanowić początek 
procesu odchodzenia przez UE od 
inwestycji w energię jądrową. Proces ten 
spowodowałby uwolnienie tak bardzo 
potrzebnych środków na przyszłościowe i 
o wiele mniej ryzykowne inwestycje
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Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”, zwłaszcza tych, 
które dotyczą edukacji, szkolenia, 
konkurencyjności i innowacji, przemysłu, 
zatrudnienia i środowiska.

w badania naukowe i technologie.

Or. en

Poprawka 11
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Program ramowy (2012–2013) 
powinien wykorzystać osiągnięcia 
siódmego programu ramowego 
Wspólnoty, przyjętego decyzją Rady 
2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 
r. dotyczącą siódmego programu 
ramowego Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej (Euratom) w zakresie 
działań badawczych i szkoleniowych
w dziedzinie jądrowej (2007–2011)10

w celu utworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej i rozwoju w Europie 
gospodarki i społeczeństwa opartych na 
wiedzy.

skreślony

__________________
10. Dz.U. L 460 z 30.12.2006, s. 60.

Or. en

Poprawka 12
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Program ramowy (2012–2013) (4) Program ramowy (2012-2013) 
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powinien przyczynić się do wdrożenia 
„Unii innowacji” – jednego z projektów 
przewodnich przyjętych komunikatem 
Komisji z dnia 6 października 2010 r. 
zatytułowanym „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 – Unia innowacji” –
poprzez poprawę konkurencji w celu 
osiągnięcia doskonałości naukowej
i przyspieszenia realizacji najważniejszych 
innowacji w obszarze energii jądrowej, tak 
aby sprostać wyzwaniom związanym
z energią i zmianą klimatu.

powinien przyczynić się do wdrożenia 
„Unii innowacji” – jednego z projektów 
przewodnich przyjętych komunikatem 
Komisji z dnia 6 października 2010 r. 
zatytułowanym „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 – Unia innowacji” –
poprzez rozpoczęcie procesu odchodzenia 
przez UE od finansowania energii 
jądrowej.

Or. en

Poprawka 13
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Program ramowy (2012–2013) 
powinien przyczynić się do wdrożenia
„Unii innowacji” – jednego z projektów 
przewodnich przyjętych komunikatem 
Komisji z dnia 6 października 2010 r. 
zatytułowanym „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 – Unia innowacji” –
poprzez poprawę konkurencji w celu 
osiągnięcia doskonałości naukowej
i przyspieszenia realizacji najważniejszych 
innowacji w obszarze energii jądrowej, tak 
aby sprostać wyzwaniom związanym
z energią i zmianą klimatu.

(4) Program ramowy (2012-2013) 
powinien przyczynić się do wdrożenia
projektu przewodniego „Unia innowacji”, 
przyjętego komunikatem Komisji z dnia 6 
października 2010 r. zatytułowanym
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 –
Unia innowacji” – oraz projektu 
przewodniego „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” w ramach 
strategii Europa 2020 poprzez poprawę 
konkurencji w celu osiągnięcia 
doskonałości naukowej i przyspieszenia 
realizacji najważniejszych innowacji
w obszarze energii jądrowej oraz ich 
transferu pomiędzy uczelniami
a przemysłem, tak aby sprostać 
wyzwaniom związanym z energią i zmianą 
klimatu oraz ogólnie wzmocnić 
zrównoważony rozwój energii jądrowej.

Or. lt
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Poprawka 14
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Program ramowy (2012–2013) 
powinien przyczynić się do wdrożenia
„Unii innowacji” – jednego z projektów 
przewodnich przyjętych komunikatem 
Komisji z dnia 6 października 2010 r. 
zatytułowanym „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 – Unia innowacji” –
poprzez poprawę konkurencji w celu 
osiągnięcia doskonałości naukowej
i przyspieszenia realizacji najważniejszych 
innowacji w obszarze energii jądrowej, tak 
aby sprostać wyzwaniom związanym
z energią i zmianą klimatu.

(4) Program ramowy (2012-2013) 
powinien przyczynić się do wdrożenia
projektu przewodniego „Unia innowacji”, 
przyjętego komunikatem Komisji z dnia 6 
października 2010 r. zatytułowanym
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 –
Unia innowacji” – oraz projektu 
przewodniego „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” w ramach 
strategii Europa 2020 poprzez poprawę 
konkurencji w celu osiągnięcia 
doskonałości naukowej i przyspieszenia 
realizacji najważniejszych innowacji
w obszarze energii jądrowej oraz ich 
transferu pomiędzy uczelniami
a przemysłem, tak aby sprostać 
wyzwaniom związanym z energią i zmianą 
klimatu oraz ogólnie wzmocnić 
zrównoważony rozwój energii jądrowej.

Or. lt

Poprawka 15
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka energetyczna dla Europy 
uwzględnia potencjalny wkład energii 
jądrowej w obszarze konkurencyjności, 
zmniejszenia emisji CO2 i bezpieczeństwa 
dostaw energii. Europejski strategiczny 
plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan EPSTE), 
przedstawiony w komunikacie Komisji

skreślony
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z dnia 22 listopada 2007 r. 
zatytułowanym: „Europejski strategiczny 
plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan EPSTE) – Droga do 
niskoemisyjnych technologii 
przyszłości”12, przyspiesza tworzenie 
wachlarza technologii niskoemisyjnych. 
Technologie energii jądrowej są częścią 
tego wachlarza, ponieważ w ich 
przypadku możliwości osiągnięcia celów
w zakresie energii i klimatu są największe, 
zarówno w perspektywie krótko-, jak
i długoterminowej.
__________________
12. COM(2007) 723 wersja ostateczna.

Or. en

Poprawka 16
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka energetyczna dla Europy
uwzględnia potencjalny wkład energii 
jądrowej w obszarze konkurencyjności, 
zmniejszenia emisji CO2 i bezpieczeństwa 
dostaw energii. Europejski strategiczny 
plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan EPSTE), 
przedstawiony w komunikacie Komisji
z dnia 22 listopada 2007 r. zatytułowanym:
„Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE) 
– Droga do niskoemisyjnych technologii 
przyszłości”, przyspiesza tworzenie 
wachlarza technologii niskoemisyjnych.
Technologie energii jądrowej są częścią 
tego wachlarza, ponieważ w ich przypadku 
możliwości osiągnięcia celów w zakresie 
energii i klimatu są największe, zarówno
w perspektywie krótko-, jak
i długoterminowej.

(5) Polityka energetyczna dla Europy 
uwzględnia znaczny potencjalny wkład 
energii jądrowej w obszarze 
konkurencyjności, zmniejszenia emisji 
CO2, bezpieczeństwa dostaw energii
i zmniejszenia zależności od dostaw 
energii pochodzących z części świata,
w których panuje niestabilna sytuacja.
Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE), 
przedstawiony w komunikacie Komisji
z dnia 22 listopada 2007 r. zatytułowanym:
„Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE) 
– Droga do niskoemisyjnych technologii 
przyszłości”, przyspiesza tworzenie 
wachlarza technologii niskoemisyjnych.
Technologie energii jądrowej są częścią 
tego wachlarza, ponieważ w ich przypadku 
możliwości osiągnięcia celów w zakresie 
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energii i klimatu są największe, zarówno
w perspektywie krótko-, jak
i długoterminowej.

Or. lt

Poprawka 17
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka energetyczna dla Europy 
uwzględnia potencjalny wkład energii 
jądrowej w obszarze konkurencyjności, 
zmniejszenia emisji CO2 i bezpieczeństwa 
dostaw energii. Europejski strategiczny 
plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan EPSTE), 
przedstawiony w komunikacie Komisji
z dnia 22 listopada 2007 r. zatytułowanym:
„Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE) 
– Droga do niskoemisyjnych technologii 
przyszłości”, przyspiesza tworzenie 
wachlarza technologii niskoemisyjnych.
Technologie energii jądrowej są częścią 
tego wachlarza, ponieważ w ich przypadku 
możliwości osiągnięcia celów w zakresie 
energii i klimatu są największe, zarówno
w perspektywie krótko-, jak
i długoterminowej.

(5) Polityka energetyczna dla Europy 
uwzględnia znaczny potencjalny wkład 
energii jądrowej w obszarze 
konkurencyjności, zmniejszenia emisji 
CO2, bezpieczeństwa dostaw energii
i zmniejszenia zależności od dostaw 
energii pochodzących z części świata,
w których panuje niestabilna sytuacja.
Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE), 
przedstawiony w komunikacie Komisji
z dnia 22 listopada 2007 r. zatytułowanym:
„Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE) 
– Droga do niskoemisyjnych technologii 
przyszłości”, przyspiesza tworzenie 
wachlarza technologii niskoemisyjnych.
Technologie energii jądrowej są częścią 
tego wachlarza, ponieważ w ich przypadku 
możliwości osiągnięcia celów w zakresie 
energii i klimatu są największe, zarówno
w perspektywie krótko-, jak
i długoterminowej.

Or. lt

Poprawka 18
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły



PE472.176v01-00 10/22 AM\876958PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W planie EPSTE uznano, że
w dziedzinie rozszczepienia jądrowego 
najważniejszymi wyzwaniami 
technologicznymi związanymi
z osiągnięciem celów Unii w zakresie 
energii do 2020 r. są utrzymanie 
konkurencyjności technologii 
rozszczepienia jądrowego oraz 
zapewnienie trwałych rozwiązań
w zakresie gospodarowania odpadami.
W celu zrealizowania do 2050 r. koncepcji 
społeczeństwa niskoemisyjnego plan 
EPSTE uprawnia Wspólnotę, aby 
ukończyła przygotowania do demonstracji 
nowej (czwartej) generacji reaktorów 
rozszczepieniowych na rzecz zapewnienia 
bardziej zrównoważonego rozwoju. Plan 
EPSTE ustanowił w szczególności 
europejską inicjatywę przemysłową na 
rzecz zrównoważonego rozszczepienia 
jądrowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 19
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dziedzinie syntezy jądrowej plan 
EPSTE uwzględnia znaczenie projektu 
ITER oraz konieczność zaangażowania 
przedsiębiorstw na wczesnym etapie 
przygotowania działań demonstracyjnych. 
Długoterminowym, strategicznym celem 
badań w zakresie syntezy jądrowej jest 
DEMO – demonstracyjna elektrownia 
termojądrowa.

skreślony

Or. en
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Poprawka 20
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Euratom stworzył jednolity i całkowicie 
zintegrowany program badań w zakresie 
syntezy jądrowej, który odgrywa główną 
rolę na arenie światowej, jeśli chodzi
o rozwój syntezy jądrowej jako źródła 
energii.

(9) Euratom stworzył jednolity i całkowicie 
zintegrowany program badań w zakresie 
syntezy jądrowej, który odgrywa główną 
rolę na arenie światowej, jeśli chodzi
o rozwój syntezy jądrowej jako źródła 
energii, lecz jego wyniki są mizerne,
a związane z nim koszty wymknęły się 
spod kontroli.

Or. en

Poprawka 21
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W związku z decyzją Rady z dnia 20 
grudnia 2005 r. dotyczącą zatwierdzenia 
przystąpienia Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej do umowy ramowej
w sprawie międzynarodowej współpracy
w zakresie badań i rozwoju systemów 
energii jądrowej IV generacji w dniu 11 
maja 2006 r. Wspólnota przystąpiła do 
umowy ramowej międzynarodowego 
forum IV generacji (GIF). GIF 
koordynuje wielostronną współpracę
w zakresie badań przedprojektowych 
dotyczących szeregu zaawansowanych 
systemów jądrowych. Wspólnota jest 
zatem zaangażowana w międzynarodową 
współpracę w tym obszarze, która jest 
również blisko powiązana z planem 
EPSTE.

skreślony
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Poprawka 22
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Realizacja projektu ITER w Europie, 
zgodnie z umową z dnia 21 listopada 2006 
r. w sprawie powołania Międzynarodowej 
Organizacji Energii Termojądrowej na 
rzecz wspólnej realizacji projektu ITER13, 
powinna być najważniejszym elementem
działalności badawczej w zakresie syntezy 
jądrowej w kontekście programu 
ramowego (2012–2013).

skreślony

__________________
13. Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 62.

Or. en

Poprawka 23
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Działania Wspólnoty służące 
wsparciu realizacji projektu ITER, 
zwłaszcza pomocy w budowie ośrodka 
ITER w Cadarache oraz przeprowadzenia 
działań badawczo-rozwojowych w zakresie 
technologii ITER w kontekście programu 
ramowego (2012–2013) mają być 
prowadzone pod kierownictwem 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER
i Rozwoju Energii Termojądrowej zgodnie
z decyzją Rady 2007/198/Euratom z dnia 
27 marca 2007 r. powołującą Europejskie 

skreślony
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Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 
Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 
Energii Termojądrowej oraz przyznającą 
mu określone korzyści14.
__________________
14. Dz.U. L 90 z 30.3.07, s. 58.

Or. en

Poprawka 24
Derek Vaughan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza decyzja powinna określić 
kopertę finansową dla całego okresu 
obowiązywania programu ramowego 
(2012–2013) będącą głównym punktem 
odniesienia dla władzy budżetowej 
podczas corocznej procedury budżetowej
w rozumieniu pkt 37 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami.

(16) Niniejsza decyzja powinna określić 
kopertę finansową dla całego okresu 
obowiązywania programu ramowego 
(2012-2013) będącą głównym punktem 
odniesienia dla władzy budżetowej 
podczas corocznej procedury budżetowej
w rozumieniu pkt 37 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. W dniu 20 kwietnia 
2011 r. Komisja złożyła wniosek 
(COM (2011)0206) w sprawie przeglądu 
bieżących WRF na lata 2007-2013
w oparciu o pkt 21-23 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, by uwzględnić 
dodatkowe, nieprzewidziane potrzeby 
finansowe związane z ITER
w latach 2012-2013. Wniosek ten 
powinien stanowić podstawę 
porozumienia, do którego oba organy 
władzy budżetowej powinny dojść, 
wykorzystując wszelkie środki 
przewidziane w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym, bez narażania 
na szwank finansowania innych strategii 
objętych działem 1a.
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Poprawka 25
Carl Haglund

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza decyzja powinna określić 
kopertę finansową dla całego okresu 
obowiązywania programu ramowego 
(2012–2013) będącą głównym punktem 
odniesienia dla władzy budżetowej 
podczas corocznej procedury budżetowej
w rozumieniu pkt 37 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami.

(16) Niniejsza decyzja powinna określić 
kopertę finansową dla całego okresu 
obowiązywania programu ramowego 
(2012-2013) będącą głównym punktem 
odniesienia dla władzy budżetowej 
podczas corocznej procedury budżetowej
w rozumieniu pkt 37 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. Aby włączyć 
program ramowy (2012-2013) do WRF na 
lata 2012 i 2013, niezbędne będzie 
wprowadzenie do nich zmiany polegającej 
na podwyższeniu pułapu działu 1a
o 650 mln EUR w 2012 r. i o 190 mln 
EUR w 2013 r. W dniu 20 kwietnia 2011 
r. Komisja przedstawiła wniosek
w oparciu o punkty 21-23 obowiązującego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
który posłuży za podstawę do negocjacji. 
Porozumienie w sprawie finansowania 
ITER poprzez dodatkowe przeniesienie 
środków do działu 1a WRF pozwoliłoby 
na szybkie przyjęcie programu 
badawczego Euratom w 2011 r. Jeśli 
margines w ramach działu 2 nie będzie 
wystarczający lub jeśli żadnych innych 
marginesów WRF na 2011 r. nie będzie 
można przenieść do działu 1a w latach 
2012 i 2013, należy zastosować instrument 
elastyczności zgodnie z punktem 27 
porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Or. en
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Poprawka 26
Carl Haglund

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W wieloletnich ramach finansowych 
na lata 2014-2020 kwota środków 
finansowych przeznaczonych na projekt 
ITER powinna być ustalona na cały okres 
programowania, aby wszelkie dodatkowe 
wydatki przekraczające udział UE
w wysokości 6,6 mld EUR na okres 
tworzenia ITER, którego zakończenie 
przewiduje się obecnie na 2020 r., były 
finansowane poza pułapami określonymi
w WRF („zabezpieczenie środków”, ang. 
ring fencing).

Or. en

Poprawka 27
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno przyczyniać się do zapewniania 
wsparcia naukowego i technicznego 
nastawionego na potrzeby użytkownika
w zakresie tworzenia, rozwoju, realizacji
i monitorowania polityki Unii w różnych 
obszarach. JRC powinno więc nadal 
funkcjonować jako niezależny ośrodek 
referencyjny Unii w zakresie nauki
i technologii w dziedzinach należących do 
jego kompetencji.

(17) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno przyczyniać się do zapewniania 
wsparcia naukowego i technicznego 
nastawionego na potrzeby użytkownika
w zakresie tworzenia, rozwoju, realizacji
i monitorowania polityki Unii w różnych 
obszarach. JRC powinno więc nadal 
funkcjonować jako niezależny ośrodek 
referencyjny Unii w zakresie nauki
i technologii oraz najbardziej aktualnej 
wiedzy fachowej na temat bezpieczeństwa 
jądrowego i bezpieczeństwa reaktorów
w dziedzinach należących do jego 
kompetencji.
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Poprawka 28
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno przyczyniać się do zapewniania 
wsparcia naukowego i technicznego 
nastawionego na potrzeby użytkownika
w zakresie tworzenia, rozwoju, realizacji
i monitorowania polityki Unii w różnych 
obszarach. JRC powinno więc nadal 
funkcjonować jako niezależny ośrodek 
referencyjny Unii w zakresie nauki
i technologii w dziedzinach należących do 
jego kompetencji.

(17) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno przyczyniać się do zapewniania 
wsparcia naukowego i technicznego 
nastawionego na potrzeby użytkownika
w zakresie tworzenia, rozwoju, realizacji
i monitorowania polityki Unii w różnych 
obszarach. JRC powinno więc nadal 
funkcjonować jako niezależny ośrodek 
referencyjny Unii w zakresie nauki
i technologii oraz najbardziej aktualnej 
wiedzy fachowej na temat bezpieczeństwa 
jądrowego i bezpieczeństwa reaktorów
w dziedzinach należących do jego 
kompetencji.

Or. lt

Poprawka 29
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badania nad energią termojądrową, 
których celem jest rozwój technologii 
zapewniającej bezpieczne, trwałe, 
przyjazne dla środowiska i ekonomicznie 
opłacalne źródło energii;

skreślona

Or. en
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Poprawka 30
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem w celu zwiększenia
efektywnego gospodarowania zasobami, 
opłacalności, a w szczególności 
bezpieczeństwa rozszczepienia jądrowego
i innych zastosowań promieniowania
w przemyśle i medycynie.

b) rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem w celu zwiększenia
w szczególności bezpieczeństwa 
rozszczepienia jądrowego i innych 
zastosowań promieniowania w przemyśle
i medycynie. Szczególny nacisk należy 
położyć na badania w zakresie likwidacji 
elektrowni jądrowych.

Or. en

Poprawka 31
Carl Haglund

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna kwota przeznaczona na 
wdrożenie programu ramowego (2012–
2013) wynosi 2 560 270 000 EUR. Kwota 
ta jest podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

Maksymalna kwota przeznaczona na 
wdrożenie programu ramowego (2012-
2013) wynosi 2 100 270 000 EUR. Kwota 
ta jest podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

Or. en

Poprawka 32
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badania nad energią termojądrową 2 208 
809 000;

– badania nad energią termojądrową 
10 000 000;
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Poprawka 33
Carl Haglund

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badania nad energią termojądrową 2 208 
809 000;

– badania nad energią termojądrową 
1 748 809 000;

Or. en

Poprawka 34
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem 118 245 000;

– bezpieczeństwo jądrowe, poprawa 
gospodarowania odpadami jądrowymi
i ochrona przed promieniowaniem 
118 245 000;

Or. en

Poprawka 35
Carl Haglund

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem 118 245 000;

– rozszczepienie jądrowe, zwłaszcza 
bezpieczeństwo, poprawa gospodarowania 
odpadami jądrowymi i ochrona przed 
promieniowaniem 118 245 000;
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Poprawka 36
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I.A.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.A. BADANIA NAD ENERGIĄ 
TERMOJĄDROWĄ

skreślona

Cel
Opracowanie podstaw naukowych budowy 
prototypowych reaktorów dla 
bezpiecznych, trwałych, przyjaznych dla 
środowiska i ekonomicznie opłacalnych 
elektrowni oraz budowa ITER jako 
najważniejszy krok w tym kierunku. 
Uzasadnienie
Synteza jądrowa może w znacznym 
stopniu przyczynić się do 
urzeczywistnienia zrównoważonych
i pewnych dostaw energii do Unii za 
kilkadziesiąt lat. Sukces tych prac 
zapewniłby źródło bezpiecznej, 
zrównoważonej i przyjaznej dla 
środowiska energii. Długookresowym 
celem europejskich badań nad syntezą 
jądrową, łączącym wszystkie działania 
państw członkowskich i stowarzyszonych 
państw trzecich w tej dziedzinie, jest 
wspólne stworzenie prototypowych 
reaktorów dla elektrowni spełniających te 
warunki, a zarazem ekonomicznie 
opłacalnych.
Pierwszym priorytetem strategii na rzecz 
osiągnięcia długookresowego celu jest 
budowa ITER (urządzenia 
eksperymentalnego o dużym znaczeniu, 
dzięki któremu zostanie udowodniona 
naukowa i techniczna wykonalność 
produkcji energii dzięki syntezie 
jądrowej), a następnie budowa 
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demonstracyjnej elektrowni 
termojądrowej (DEMO). Budowie ITER 
towarzyszyć będzie ukierunkowany 
program wspierania działań badawczo-
rozwojowych na rzecz ITER oraz 
prowadzone na niewielką skalę działania
w zakresie technologii i fizyki syntezy 
jądrowej niezbędnych do budowy DEMO. 
Międzynarodowy wymiar działań 
badawczo-rozwojowych w zakresie syntezy 
jądrowej znalazł wyraz w umowie 
powołującej Międzynarodową 
Organizację Energii Termojądrowej na 
rzecz realizacji projektu ITER oraz
w umowie między rządem Japonii
a Wspólnotą dotyczącej szeroko 
zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań 
nad energią termojądrową.
Współpraca międzynarodowa jest 
realizowana także w ramach ośmiu 
dwustronnych umów o współpracy
w zakresie syntezy jądrowej, zawartych 
przez Wspólnotę z państwami trzecimi.
Działania
1. Realizacja ITER
Prace te obejmują działania na rzecz 
wspólnej realizacji ITER, w szczególności 
zarządzanie międzynarodową organizacją 
ITER i wspólnego europejskiego 
przedsięwzięcia na rzecz realizacji 
projektu ITER, zarządzanie personelem
i jego rekrutację, ogólne wsparcie 
techniczne i administracyjne, budowę 
urządzeń i instalacji oraz wsparcie dla 
projektu w trakcie budowy.
2. Badania i rozwój na rzecz 
przygotowania funkcjonowania ITER
W ramach ukierunkowanego programu
w zakresie fizyki i technologii będzie 
wykorzystywany wspólny europejski 
tokamak (JET) oraz inne związane
z projektem ITER urządzenia 
wykorzystujące pułapki magnetyczne.
W ramach programu ocenione zostaną 
najważniejsze technologie ITER, 
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połączone wybory projektu ITER, a także 
przygotowane zostanie funkcjonowanie 
ITER.
3. Ograniczone działania technologiczne 
na rzecz przygotowania DEMO
W dalszym ciągu rozwijane będą 
materiały przeznaczone do syntezy 
jądrowej i najważniejsze technologie
w tym zakresie, a także kontynuowane 
będą prace zespołu przygotowującego 
budowę międzynarodowej instalacji 
napromieniowywania materiałów 
przeznaczonych do syntezy jądrowej 
(IFMIF).
4. Działania badawczo-rozwojowe
w dłuższym okresie
Prowadzone będą w niewielkim zakresie 
prace nad ulepszonymi koncepcjami 
systemów magnetycznego zamknięcia 
(skoncentrowanych na przygotowaniu 
funkcjonowania urządzenia Stellarator 
W7-X) oraz nad teorią i modelami 
służącymi pełnemu poznaniu zachowania 
plazm syntezy jądrowej.
5. Zasoby ludzkie, edukacja i szkolenie
Ze względu na natychmiastowe
i średniookresowe potrzeby związane
z projektem ITER oraz w perspektywie 
dalszego rozwoju syntezy jądrowej 
realizowane będą inicjatywy na rzecz 
zapewnienia personelu na potrzeby ITER 
pod względem odpowiedniej liczby, 
zakresu kompetencji oraz wysokiego
poziomu szkoleń i doświadczenia.
6. Infrastruktura
Projekt ITER zapewni nową 
infrastrukturę badawczą o zdecydowanym 
europejskim charakterze.
7. Procesy przemysłowe i transfer 
technologii
Szybki transfer innowacji związanych
z projektem ITER do europejskiego 
przemysłu wymaga nowych struktur 
organizacyjnych. Będzie to zadaniem 
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forum innowacji w sektorze 
termojądrowym, które opracuje plan 
działania w zakresie technologii 
termojądrowej oraz inicjatywy w zakresie 
rozwoju zasobów ludzkich, z naciskiem na
innowacje i możliwości zapewnienia 
nowych produktów i usług.

Or. en

Poprawka 37
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I.B – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia jądrowa stanowi ważny element 
debaty na temat przeciwdziałania zmianie 
klimatu i zmniejszenia uzależnienia 
Europy od importowanej energii. Bardziej 
zaawansowana technologia jądrowa 
zapewnia możliwość wprowadzenia 
istotnych usprawnień w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami
i ich wykorzystania przy zapewnieniu 
wyższych poziomów bezpieczeństwa
i mniejszej ilości odpadów, niż to jest
w przypadku obecnych projektów. Obecne 
inicjatywy europejskie w tym obszarze 
wchodzą w zakres europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (planu 
EPSTE), który zyskał poparcie Rady
i Parlamentu Europejskiego, a także 
przyczyniają się do podejmowania 
współpracy z liczącymi się państwami 
trzecimi w ramach międzynarodowego 
forum IV Generacji (GIF).

skreślony

Or. en


