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Poprawka 5
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Program ramowy Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie 
działań badawczych i szkoleniowych w 
dziedzinie jądrowej na lata 2012–2013, 
dalej zwany „programem ramowym 
(2012–2013)” został przyjęty decyzją Rady 
nr …/…/Euratom z dnia … dotyczącą 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2012–2013). Komisja Europejska jest 
odpowiedzialna za realizację programu 
ramowego (2012–2013) i jego programów 
szczegółowych, w tym za powiązane z 
nimi aspekty finansowe.

(1) Program ramowy Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie 
działań badawczych i szkoleniowych w 
dziedzinie jądrowej na lata 2012–2013, 
dalej zwany „programem ramowym 
(2012–2013)”, przyjęty decyzją Rady nr 
…/…/Euratom z dnia … dotyczącą 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2012–2013), ma na celu uzupełnienie 
innych działań Unii w dziedzinie polityki 
badawczej, które są niezbędne do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zwłaszcza tych związanych z edukacją i 
szkoleniem, konkurencyjnością i 
innowacyjnością, przemysłem, 
zatrudnieniem i środowiskiem 
naturalnym. Komisja Europejska jest 
odpowiedzialna za realizację programu 
ramowego (2012–2013) i jego programów 
szczegółowych, w tym za powiązane z 
nimi aspekty finansowe.

Or. lt

Poprawka 6
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Program ramowy (2012–2013) 
powinien przyczynić się do osiągnięcia 
unii innowacji – która jest jednym z 
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projektów przewodnich strategii „Europa 
2020” – poprzez zwiększenie 
konkurencyjności z myślą o doskonałości 
naukowej oraz przyspieszenie wdrażania 
kluczowych innowacji w dziedzinie energii 
jądrowej, zwłaszcza w odniesieniu do 
syntezy jądrowej i bezpieczeństwa 
jądrowego, a jednocześnie wnieść wkład w 
odpowiadanie na wyzwania w sektorze 
energetycznym i wyzwania dotyczące 
zmian klimatu.

Or. lt

Poprawka 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) The design and implementation of 
the Framework Programme (2012 - 2013) 
Projekt i realizacja programu ramowego 
(2012-2013) powinny kierować się 
zasadami prostoty, stabilności, 
przejrzystości, pewności prawnej, 
spójności, wysokiej jakości i zaufania 
zgodnie z zaleceniami Parlamentu 
Europejskiego zawartymi w sprawozdaniu 
w sprawie uproszczenia realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 
naukowych.

Or. en

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
upowszechnienie postanowień umownych, 
które zmniejszają ryzyko niewdrożenia 
środków, oraz na ponowne oszacowanie 
ryzyka i przesunięcie kosztów w czasie.

Or. en

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
opracowywanie przepisów umownych 
zmniejszających ryzyko niepowodzenia 
działań, a także oszacowanie ryzyka 
i przesunięcie kosztów w czasie.

Or. en

Poprawka 10
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program ramowy (2012–2013) 
powinien wspierać uczestnictwo 
podmiotów z najbardziej oddalonych 
regionów Wspólnoty oraz możliwie 
szerokiego kręgu przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i szkół wyższych.

(8) Program ramowy (2012–2013) 
powinien wspierać uczestnictwo 
podmiotów z najbardziej oddalonych 
regionów Wspólnoty oraz możliwie 
szerokiego kręgu przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i szkół wyższych, 
których działalność badawcza powinna 
opierać się na poszanowaniu 
podstawowych zasad etycznych, zwłaszcza 
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tych ustanowionych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. lt

Poprawka 11
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) 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 ITER, powinna być 
głównym elementem działalności 
badawczej w zakresie syntezy jądrowej w 
kontekście programu ramowego (2012–
2013).

Or. lt

Poprawka 12
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Szczegółowe zasady dotyczące badań nad 

energią termojądrową
Przepisy niniejszego rozdziału mają 
zastosowanie bez uszczerbku dla 
szczegółowych zasad dotyczących działań 
w ramach obszaru tematycznego „badania 
nad energią termojądrową”, określonych 
w rozdziale IV.
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Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by zasady uczestnictwa nie miały zastosowania do badań nad energią 
termojądrową. Istnieją zwłaszcza podstawy do obaw co do bardzo niskiego odsetka udziału 
MŚP w programie badań nad energią termojądrową.

Poprawka 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy zoptymalizować wszystkie etapy 
procesu, aby uniknąć opóźnień i wesprzeć 
rentowność. Zakłada to dostęp do 
wstępnych harmonogramów prac, 
ogłoszenie zaproszeń przetargowych, 
sporządzenie wniosku, przygotowanie 
procedury selekcji oraz czas przewidziany 
na zatwierdzenie i wypłacenie 
przyznanych kwot.

Or. en

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy powoływaniu grup niezależnych 
ekspertów należy we właściwy sposób 
zapewnić rozsądną równowagę płci w 
składzie grup.

Przy powoływaniu grup niezależnych 
ekspertów należy w składzie grup we 
właściwy sposób zapewnić rozsądną 
równowagę płci oraz równowagę między 
państwami członkowskimi prowadzącymi 
działalność badawczą i szkoleniową w 
dziedzinie energii jądrowej a państwami 
stowarzyszonymi.
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Or. ro

Uzasadnienie

Przy powoływaniu grup niezależnych ekspertów należy podjąć działania, aby zapewnić w ich 
składzie nie tylko rozsądną równowagę płci, lecz również podobną równowagę między 
państwami członkowskimi prowadzącymi działalność badawczą i szkoleniową w dziedzinie 
energii jądrowej a państwami stowarzyszonymi.

Poprawka 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) muszą wykluczać koszty 
niekwalifikowalne, w szczególności dające 
się określić podatki pośrednie, w tym 
podatek od wartości dodanej, opłaty celne, 
należne odsetki, rezerwy na możliwe 
przyszłe straty lub obciążenia, straty 
wynikające z różnic kursowych, koszty 
związane ze stopą zwrotu z kapitału, 
koszty zadeklarowane lub poniesione, lub 
zwrócone w związku z innym projektem 
Unii, zobowiązania i koszty ich obsługi, 
wydatki zbędne lub nieprzemyślane oraz 
wszelkie inne koszty, które nie spełniają 
warunków określonych w lit. a)–d).

e) muszą wykluczać koszty 
niekwalifikowalne, w szczególności dające 
się określić podatki pośrednie, w tym 
podatek od wartości dodanej
niepodlegający zwrotowi, opłaty celne, 
należne odsetki, straty wynikające z różnic 
kursowych, koszty związane ze stopą 
zwrotu z kapitału, koszty zadeklarowane 
lub poniesione, lub zwrócone w związku z 
innym projektem Unii, zobowiązania i 
koszty ich obsługi, wydatki zbędne lub 
nieprzemyślane oraz wszelkie inne koszty, 
które nie spełniają warunków określonych 
w lit. a)–d).

Or. fr

Poprawka 16
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy stowarzyszeniowe, o których 
mowa w art. 51 lit. a), oraz działania na 
podstawie podziału kosztów, o których 

skreślony



AM\876459PL.doc 9/12 PE472.072v01-00

PL

mowa w art. 51 lit. f), zawierają 
postanowienia dotyczące wkładu 
finansowego Wspólnoty w działania nimi 
objęte.

Or. fr

Poprawka 17
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczna stawka wkładu finansowego 
Wspólnoty („wsparcie podstawowe”) 
określona w umowach 
stowarzyszeniowych nie przekracza 20 % 
wydatków stowarzyszeń na działalność
określoną w przygotowanych przez nie 
rocznych programach prac przez cały 
okres trwania siódmego programu 
ramowego Wspólnoty (2007–2011) 
przyjętego decyzją Rady 
2006/970/Euratom oraz programu 
ramowego (2012–2013).

Na działalność, o której mowa w art. 51, 
nie zostanie przyznany żaden wkład 
finansowy Wspólnoty.

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście trudności finansowych i budżetowych pieniądze europejskich podatników 
powinny być przeznaczone na działalność badawczą związaną ze zrównoważonym rozwojem, 
dotyczącą jak największej liczby badaczy i MŚP.

Poprawka 18
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po zasięgnięciu opinii komitetu 
konsultacyjnego ds. programu na rzecz 
syntezy jądrowej, o którym mowa w art. 7 
decyzji Rady nr .../.../Euratom Komisja 
może zapewnić finansowanie na 
następujące cele:

skreślony

a) na podstawie umów 
stowarzyszeniowych i w wysokości 
nieprzekraczającej 40 %: wydatki 
projektów szczegółowych realizowanych w 
ramach współpracy między jednostkami 
stowarzyszonymi, w przypadku których 
komitet konsultacyjny zalecił priorytetowe 
wsparcie i które zostały zatwierdzone przez 
Komisję; wsparcie priorytetowe będzie 
przyznawane głównie na działania istotne 
z punktu widzenia projektu ITER/DEMO, 
z wyjątkiem projektów, które otrzymały już 
status priorytetowy podczas 
wcześniejszych programów ramowych;
b) działania prowadzone w ramach 
Europejskiej umowy na rzecz rozwoju 
syntezy jądrowej, w tym zamówienia, lub 
w ramach wspólnego przedsięwzięcia, o 
którym mowa w art. 51 lit. c);
c) działania przeprowadzane w ramach 
porozumienia w sprawie mobilności 
pracowników.

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście trudności finansowych i budżetowych pieniądze europejskich podatników 
powinny być przeznaczone na działalność badawczą związaną ze zrównoważonym rozwojem, 
dotyczącą jak największej liczby badaczy i MŚP.

Poprawka 19
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na podstawie umów 
stowarzyszeniowych i w wysokości 
nieprzekraczającej 40 %: wydatki 
projektów szczegółowych realizowanych w 
ramach współpracy między jednostkami 
stowarzyszonymi, w przypadku których 
komitet konsultacyjny zalecił priorytetowe 
wsparcie i które zostały zatwierdzone przez 
Komisję; wsparcie priorytetowe będzie 
przyznawane głównie na działania istotne 
z punktu widzenia projektu ITER/DEMO, 
z wyjątkiem projektów, które otrzymały już 
status priorytetowy podczas 
wcześniejszych programów ramowych;

a) na podstawie umów 
stowarzyszeniowych i w wysokości 
nieprzekraczającej 40 %: wydatki 
projektów szczegółowych realizowanych w 
ramach współpracy między jednostkami 
stowarzyszonymi, w przypadku których 
komitet konsultacyjny zalecił priorytetowe 
wsparcie i które zostały zatwierdzone przez 
Komisję; wsparcie priorytetowe będzie 
przyznawane głównie na próby mające na 
celu optymalizację działania projektu 
ITER, a także wspierające opracowanie 
programu DEMO;

Or. it

Poprawka 20
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku projektów i działań 
otrzymujących wsparcie finansowe na 
podstawie ust. 2 lit. a) lub b) wszystkie 
podmioty prawne wymienione w art. 51 lit. 
a) i b) mają prawo udziału w 
eksperymentach przeprowadzanych przy 
użyciu danego sprzętu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście trudności finansowych i budżetowych pieniądze europejskich podatników 
powinny być przeznaczone na działalność badawczą związaną ze zrównoważonym rozwojem, 
dotyczącą jak największej liczby badaczy i MŚP.
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Poprawka 21
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkład finansowy Wspólnoty w 
działania przeprowadzane w ramach 
umowy o współpracy międzynarodowej, o 
której mowa w art. 51 lit. d), jest określany 
zgodnie z tą umową lub przez podmiot 
prawny ustanowiony tą umową.
Wspólnota może zarządzać swoim 
udziałem i swoim wkładem finansowym w 
taką umowę przy pomocy odpowiedniego 
podmiotu prawnego.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście trudności finansowych i budżetowych pieniądze europejskich podatników 
powinny być przeznaczone na działalność badawczą związaną ze zrównoważonym rozwojem, 
dotyczącą jak największej liczby badaczy i MŚP.


