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Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(1) Rámcový program Evropského 
společenství pro atomovou energii v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy na 
období 2012–2013, dále jen „rámcový 
program (2012–2013)“, byl přijat 
rozhodnutím Rady č. …/…/Euratom ze 
dne … o rámcovém programu Evropského 
společenství pro atomovou energii v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy 
(2012–2013). Pro provádění rámcového 
programu (2012–2013) a jeho zvláštních 
programů, včetně finančních hledisek, 
která jsou s tím spojena, je příslušná 
Komise.

(1) Účelem rámcového programu
Evropského společenství pro atomovou 
energii v oblasti jaderného výzkumu a 
odborné přípravy na období 2012–2013, 
dále jen „rámcový program (2012–2013)“, 
který byl přijat rozhodnutím Rady č. 
…/…/Euratom ze dne … o rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii v oblasti jaderného 
výzkumu a odborné přípravy (2012–2013), 
je doplňovat ostatní kroky Unie na poli 
výzkumné politiky, jež jsou nezbytné 
k uplatňování strategie Evropa 2020, 
zejména kroky související se vzděláváním 
a odbornou přípravou, 
s konkurenceschopností a inovacemi, 
s průmyslem, zaměstnaností a životním 
prostředím. Pro provádění rámcového 
programu (2012–2013) a jeho zvláštních 
programů, včetně finančních hledisek, 
která jsou s tím spojena, je příslušná 
Komise.

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(4a) Rámcový program (2012–2013) by 
měl přispět k realizaci Unie inovací, tedy 
jedné ze stěžejních iniciativ strategie 
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Evropa 2020, čehož by měl docílit 
posílením hospodářské soutěže v zájmu 
dosažení špičkové vědecké úrovně a 
rychlejším zaváděním klíčových inovací 
do jaderné energetiky, zejména pokud jde 
o jadernou syntézu a bezpečnost, a 
zároveň by se měl podílet na řešení 
náročných úkolů týkajících se energetiky 
a změny klimatu.   

Or. lt

Pozměňovací návrh 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(4a) Pokud jde o jeho podobu a 
uplatňování, měl by se rámcový program 
(2012–2013) řídit doporučeními, která 
Evropský parlament formuloval ve své 
zprávě o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum, a tedy 
vycházet ze zásad jednoduchosti, stability, 
transparentnosti, právní jistoty,
soudržnosti, špičkových znalostí a důvěry.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(5a) Iniciativy, které doplňují hlavní 
jaderný výzkum, vyžadují větší pozornost a 
více prostředků z rozpočtu, především 
pokud jde o investice do lidského kapitálu 
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a opatření určená k řešení hrozícího 
nedostatku kvalifikovaných sil 
v nadcházejících letech (např. granty pro 
výzkumné pracovníky v jaderné 
energetice) a následné ztráty dosavadního 
prvenství Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(6a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
vývoji takových smluvních ujednání, jež 
snižují riziko neplnění a přerozdělení 
rizika a nákladů v čase.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(8) Rámcový program (2012–2013) by měl 
podporovat účast i nejvzdálenějších 
regionů Společenství a také širokého 
spektra podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol.

(8) Rámcový program (2012–2013) by měl 
podporovat účast i nejvzdálenějších 
regionů Společenství a také širokého 
spektra podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol, jejichž výzkumná činnost 
by měla být založena na dodržování 
základních etických zásad, zejména zásad 
zakotvených v Listině základních práv 
Evropské unie.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 11
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(23a) Realizace projektu ITER v Evropě v 
souladu s dohodou ze dne 21. listopadu 
2006 o založení Mezinárodní organizace 
energie z jaderné syntézy ITER by 
v souvislosti se společnou realizací 
projektu ITER měla být ústředním prvkem 
výzkumné činnosti v oblasti jaderné 
syntézy zaštítěné rámcovým programem 
(2012–2013).  

Or. lt

Pozměňovací návrh 12
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Článek 4

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Zvláštní pravidla pro výzkum v oblasti 

energie z jaderné syntézy
Pravidla stanovená v této kapitole se 
použijí, aniž jsou dotčena specifická 
pravidla pro činnosti v rámci tématické 
oblasti „výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy“ uvedená v kapitole IV.

Or. fr

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod, proč by se pravidla pro účast neměla vztahovat na výzkum v oblasti 
jaderné syntézy. Obzvláště oprávněné jsou námitky týkající se faktu, že na programu 
věnovaném výzkumu v oblasti jaderné syntézy se podílí málo malých a středních podniků. 
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Pozměňovací návrh 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14– odst. 3 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3a. Všechny fáze procesu by měly být 
optimalizovány, aby nedocházelo ke 
zpožděním a byla podporována efektivnost 
nákladů. Tato optimalizace se mimo jiné 
týká poskytnutí přístupu k návrhu 
pracovních programů, zveřejňování výzev 
k podávání návrhů, vypracovávání 
návrhů, výběrových řízení a doby 
potřebné ke schválení a poskytnutí 
grantů.

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 4

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Při jmenování skupin nezávislých 
odborníků je třeba přijmout vhodná 
opatření k tomu, aby byla ve skupinách 
zajištěna přiměřená vyváženost obou 
pohlaví.

Při jmenování skupin nezávislých 
odborníků je třeba přijmout vhodná 
opatření k tomu, aby byla ve skupinách 
zajištěna přiměřená vyváženost obou 
pohlaví, jakož i vyváženost mezi členskými 
státy provádějícími výzkum a odborná 
školení v oblasti jaderné energetiky a mezi 
přidruženými státy.  

Or. ro

Odůvodnění

Při jmenování skupin nezávislých odborníků je důležité podniknout takové kroky, které by 
zajistily nejen přiměřenou vyváženost pohlaví ve skupinách, ale i podobnou vyváženost mezi 
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členskými státy provádějícími výzkum a odborná školení na poli jaderné energetiky a 
přidruženými státy.

Pozměňovací návrh 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1– písm. e

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

e) musejí být očištěny od nezpůsobilých 
nákladů, zejména od identifikovatelných 
nepřímých daní, včetně daně z přidané 
hodnoty, cel, dlužných úroků, rezerv na 
možné budoucí ztráty nebo výdaje,
kurzových ztrát, nákladů spojených s 
kapitálovým výnosem, nákladů 
deklarovaných, vzniklých nebo 
nahrazených v souvislosti s jiným 
projektem Unie, dluhů a poplatků za 
dluhovou službu, nadměrných nebo 
lehkomyslných výdajů a veškerých dalších 
nákladů, které nesplňují podmínky uvedené 
v písmenech a) až d).

e) musejí být očištěny od nezpůsobilých 
nákladů, zejména od identifikovatelných 
nepřímých daní, včetně nevratné daně z 
přidané hodnoty, cel, dlužných úroků,  
kurzových ztrát, nákladů spojených s 
kapitálovým výnosem, nákladů 
deklarovaných, vzniklých nebo 
nahrazených v souvislosti s jiným 
projektem Unie, dluhů a poplatků za 
dluhovou službu, nadměrných nebo 
lehkomyslných výdajů a veškerých dalších 
nákladů, které nesplňují podmínky uvedené 
v písmenech a) až d).

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Smlouvy o přidružení uvedené v čl. 51 
písm. a) a akce na sdílení nákladů 
uvedené v čl. 51 písm. f) stanoví pravidla 
týkající se finančního příspěvku 
Společenství na činnosti, kterých se týkají.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Roční sazby pro finanční příspěvek 
Společenství („základní podporu“), který 
je stanovený ve smlouvách o přidružení, 
nesmí za celou dobu trvání sedmého 
rámcového programu Společenství (2007 
až 2011), který byl přijat rozhodnutím 
Rady 2006/970/Euratom, i rámcového 
programu (2012–2013) přesáhnout 20 % 
výdajů příslušných sdružení na činnosti 
uvedené v jejich ročních pracovních 
programech.

Na činnosti uvedené v článku 51 není 
poskytován žádný finanční příspěvek 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na finanční a rozpočtové potíže musí být peníze evropských daňových poplatníků 
přesměrovány na takové výzkumné činnosti, které souvisejí s udržitelným rozvojem a podílí se 
na nich co největší počet výzkumných pracovníků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 18
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

2. Po konzultaci poradního výboru pro 
program jaderné syntézy uvedeného v 
článku 7 rozhodnutí Rady č. 
…/…/Euratom může Komise financovat:

vypouští se
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a) Podle smluv o přidružení v sazbě 
nepřekračující 40 %: výdaje specifických 
projektů spolupráce mezi přidruženými 
subjekty, jejichž prioritní podporu 
doporučil poradní výbor a schválila 
Komise; prioritní podpora se poskytuje na 
akce, které mají bezprostřední význam pro 
ITER/DEMO, kromě projektů, kterým již 
byl poskytnut prioritní status během 
dřívějších rámcových programů;
b) akce prováděné v rámci Evropské 
dohody o rozvoji v oblasti jaderné syntézy 
včetně veřejných zakázek nebo v rámci 
společného podniku uvedeného v čl. 51 
písm. c);
c) akce prováděné v rámci dohody o 
mobilitě zaměstnanců.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na finanční a rozpočtové potíže musí být peníze evropských daňových poplatníků 
přesměrovány na takové výzkumné činnosti, které souvisejí s udržitelným rozvojem a podílí se 
na nich co největší počet výzkumných pracovníků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 19
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2– písm. a

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

a) Podle smluv o přidružení v sazbě 
nepřekračující 40 %: výdaje specifických 
projektů spolupráce mezi přidruženými 
subjekty, jejichž prioritní podporu 
doporučil poradní výbor a schválila 
Komise; prioritní podpora se poskytuje na 
akce, které mají bezprostřední význam pro 
ITER/DEMO, kromě projektů, kterým již 
byl poskytnut prioritní status během 
dřívějších rámcových programů;

a) Podle smluv o přidružení v sazbě 
nepřekračující 40 %: výdaje specifických 
projektů spolupráce mezi přidruženými 
subjekty, jejichž prioritní podporu 
doporučil poradní výbor a schválila 
Komise; prioritní podpora se poskytuje na 
pokusy, jejichž cílem je optimalizovat 
výkon reaktoru ITER a přispívat 
k definování programu DEMO; 
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Or. it

Pozměňovací návrh 20
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3. V případě projektů a akcí, na které byl 
poskytnut finanční příspěvek Společenství 
podle odst. 2 písm. a) nebo b), mají 
všechny právní subjekty uvedené v čl. 51 
písm. a) a b) právo podílet se na 
experimentech prováděných na dotyčném 
zařízení.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na finanční a rozpočtové potíže musí být peníze evropských daňových poplatníků 
přesměrovány na takové výzkumné činnosti, které souvisejí s udržitelným rozvojem a podílí se 
na nich co největší počet výzkumných pracovníků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 21
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 4

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvek Společenství na 
akce prováděné v rámci mezinárodní 
dohody o spolupráci uvedené v čl. 51 
písm. d) je stanoven v souladu 
s podmínkami takové dohody nebo 
jakýmkoli právním subjektem vytvořeným 
na základě dohody. Společenství může 
řídit svou účast a svůj finanční příspěvek 
k takové dohodě prostřednictvím 
vhodného právního subjektu.

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na finanční a rozpočtové potíže musí být peníze evropských daňových poplatníků 
přesměrovány na takové výzkumné činnosti, které souvisejí s udržitelným rozvojem a podílí se 
na nich co největší počet výzkumných pracovníků a malých a středních podniků.


