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Poprawka 9
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
–

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr

Poprawka 10
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Program ramowy (2012–2013) 
powinien uwzględniać wpływ, w 
szczególności finansowy i budżetowy, 
wywarty na projekt ITER przez katastrofę 
elektrowni jądrowej Fukushima, a także 
przez decyzje podjęte w następstwie tej 
katastrofy, zwłaszcza przez decyzję 
Niemiec o przerwaniu realizacji 
niemieckiego programu jądrowego, zatem 
w programie ramowym (2012–2013) 
należy przewidzieć przeprowadzenie oceny 
wpływu.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja nie podała żadnego istotnego uzasadnienia odstąpienia od obowiązku 
przeprowadzenia oceny wpływu. Niemniej jednak Komisja proponuje, aby europejscy 
podatnicy zapłacili ponad 2,5 mld EUR za trwający dwa lata program działań badawczych 
w dziedzinie jądrowej. Komisja nie oceniła ponadto ani skutków katastrof w Japonii, ani 
decyzji politycznych, takich ja ta podjęta przez Niemcy o odejściu od energii jądrowej.
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Poprawka 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Projekt i wdrożenie programu 
ramowego (2012–2013) powinny opierać 
się na zasadach prostoty, stabilności, 
przejrzystości, pewności prawa, spójności, 
doskonałości i zaufania zgodnie z 
zaleceniami Parlamentu Europejskiego 
określonymi w sprawozdaniu w sprawie 
uproszczenia wdrożenia ramowych 
programów badawczych. 

Or. en

Poprawka 12
Michèle Rivasi

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 

(5) Pomiędzy 1989 r. i początkiem 2011 r. 
liczba reaktorów na terytorium Unii 
zmniejszyła się ze 177 do 143; od 2003 r. 
elektrownie jądrowe wytwarzają coraz 
mniej energii elektrycznej; prawie połowa 
tej energii elektrycznej jest wytwarzana we 
Francji (46% w 2009 r.). Od tamtej pory w 
Fukushimie wybuchły cztery reaktory, a 
Niemcy postanowiły zamknąć swoje 
elektrownie jądrowe. Niniejszy wniosek 
dotyczący decyzji został przyjęty przez 
Komisję Europejską w dniu 7 marca 2011 
r., tj. cztery dni przed katastrofą w 
Fukushimie, i w związku z tym nie 
uwzględnia on tych wydarzeń, które 
spowodowały – i nadal będą powodowały 
– radykalne zmiany w polityce 
energetycznej UE. Należy zatem dokonać 
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w perspektywie krótko-, jak i 
długoterminowej.

przeglądu europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan EPSTE), 
przedstawionego w komunikacie Komisji z 
dnia 22 listopada 2007 r. zatytułowanym: 
„Europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE) 
– Droga do niskoemisyjnych technologii 
przyszłości”, tak aby przyspieszyć rozwój 
odnawialnych źródeł energii i technologii 
mających na celu zmniejszenie zużycia 
energii. Technologie energii jądrowej nie
są już częścią tego wachlarza, ponieważ w 
ich przypadku nie ma żadnych możliwości 
osiągnięcia celów w zakresie prawdziwie 
zrównoważonego rozwoju.

Or. fr

Poprawka 13
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Poprawę bezpieczeństwa jądrowego i, 
w stosownych przypadkach, aspektów 
ochrony należy potraktować priorytetowo, 
biorąc pod uwagę możliwy transgraniczny 
wpływ wypadków jądrowych.

Or. en

Poprawka 14
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W planie EPSTE uznano, że w (6) W dziedzinie rozszczepienia jądrowego 
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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.

najważniejszymi wyzwaniami 
technologicznymi związanymi z 
osiągnięciem celów Unii w zakresie energii 
do 2020 r. są zapewnienie trwałych 
rozwiązań w zakresie gospodarowania 
odpadami oraz uruchomienie zakrojonego 
na szeroką skalę programu szkolenia 
ekspertów w dziedzinie demontażu 
obiektów jądrowych. Stosuje się przy tym 
odpowiednio zasadę „zanieczyszczający 
płaci”.

Or. fr

Poprawka 15
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Celem europejskiej inicjatywy 
przemysłowej na rzecz zrównoważonej 
energii jądrowej (ESNII) jest 
uruchomienie w latach 2035–2040 
reaktorów IV generacji na prędkich 
neutronach z zamkniętym cyklem 
paliwowym. Inicjatywa ta opiera się na 
trzech kierunkach rozwoju 
technologicznego i obejmuje cztery duże 
projekty: prototyp ASTRID (chłodzony 
sodem), model eksperymentalny 
ALLEGRO (chłodzony gazem), 
demonstrator ALFRED (chłodzony 
ołowiem) i, jako infrastrukturę 
wspierającą tę technologię, instalację do 
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napromieniowania szybkimi neutronami 
MYRRHA (chłodzoną eutektyką 
ołowiowo-bizmutową).

Or. it

Poprawka 16
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W świetle wypadku, do którego doszło 
w elektrowni jądrowej Fukushima w 
Japonii na skutek trzęsienia ziemi i 
tsunami, które miały miejsce w dniu 11 
marca 2011 r., konieczne jest 
przeprowadzenie dodatkowych badań w 
dziedzinie bezpieczeństwa rozszczepienia 
jądrowego, tak aby zapewnić obywateli 
Unii, że bezpieczeństwo obiektów 
jądrowych znajdujących się na terytorium 
Unii nadal spełnia najwyższe normy 
międzynarodowe. Tego typu dodatkowe 
prace wymagają zwiększenia przydziału 
środków budżetowych na badania w 
zakresie rozszczepienia jądrowego.

Or. en

Poprawka 17
Michèle Rivasi

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 

(7) Mimo że w dziedzinie syntezy jądrowej 
plan EPSTE uwzględnia znaczenie 
projektu ITER, społeczność naukowa 
również zgadza się co do tego, że sektor 
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przygotowania działań demonstracyjnych.
Długoterminowym, strategicznym celem 
badań w zakresie syntezy jądrowej jest 
DEMO – demonstracyjna elektrownia 
termojądrowa.

syntezy jądrowej stanie się rentowny nie 
wcześniej niż pod koniec tego wieku lub 
nawet później. Dlatego też ITER nie 
dostarczy sieci elektroenergetycznej nawet 
jednej kWh.

Or. fr

Poprawka 18
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. 
Rada Europejska uzgodniła, że UE i jej 
państwa członkowskie będą wspierać 
inwestycje w odnawialne źródła energii, 
bezpieczne i zrównoważone technologie 
niskoemisyjne i będą koncentrować się na 
osiągnięciu priorytetowych celów 
technologicznych określonych w 
europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(plan EPSTE).

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Punkt ten został powtórzony w poprawce do punktu 5 preambuły.

Poprawka 19
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Euratom stworzył jednolity i całkowicie 
zintegrowany program badań w zakresie 

(9) Euratom stworzył program badań w 
zakresie syntezy jądrowej, który odgrywa 



AM\876483PL.doc 9/34 PE472.074v01-00

PL

syntezy jądrowej, który odgrywa główną
rolę na arenie światowej, jeśli chodzi o 
rozwój syntezy jądrowej jako źródła 
energii.

rolę na arenie światowej, lecz z drugiej 
strony wymaga coraz większego wkładu 
finansowego ze strony obywateli UE ze 
szkodą dla innych programów badawczo-
rozwojowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Synteza jądrowa stanie się rentowna za co najmniej 80–100 lat, w związku z czym nie może 
ona wspierać bezpieczeństwa energetycznego ani bezpieczeństwa klimatu. Ogromne sumy 
przeznaczane w ramach budżetu na realizację projektu ITER i syntezę jądrową nie są i nie 
mogą być zatem uzasadnione, i powinny raczej zostać przeznaczone na ochronę zdrowia lub 
na prawdziwie zrównoważone formy energii.

Poprawka 20
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Porozumienie w sprawie 
dodatkowego finansowania projektu 
ITER wyłącznie poprzez przenoszenie 
niewykorzystanych w 2011 r. środków 
wieloletnich ram finansowych, bez 
przesuwania środków z siódmego 
programu ramowego w dziedzinie badań 
do programu ramowego Euratom, 
pozwoliłoby na szybkie przyjęcie 
programu badawczego Euratom w 2011 r.

Or. en

Poprawka 21
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły
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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

Or. fr

Poprawka 22
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W swoich konkluzjach w sprawie 
zapotrzebowania w zakresie umiejętności
w dziedzinie jądrowej, przyjętych na 
posiedzeniu w dniach 1–2 grudnia 2008 
r., Rada uznała za konieczne utrzymanie 
we Wspólnocie wysokiego poziomu 
szkolenia w dziedzinie jądrowej.

(11) Z uwagi na to, że na mocy Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej Parlament nie jest 
uprawniony do współdecydowania o 
kwestiach jądrowych, kluczowe znaczenie 
ma określenie nowej podstawy prawnej 
dla wszelkich przyszłych przepisów w 
dziedzinie jądrowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Rada coraz częściej wydaje decyzje w kwestiach jądrowych bez odnoszenia się do opinii 
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Parlamentu. Rada już przyjęła swoje stanowisko w sprawie niniejszego wniosku dotyczącego 
decyzji i nie czekała nawet na poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę lub innych 
posłów do PE wchodzących w skład komisji ITRE. Innym niedawnym przykładem jest 
dyrektywa dotycząca postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w odniesieniu do której decyzja została podjęta bez odniesienia się do 
opinii PE.

Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W swoich konkluzjach w sprawie 
zapotrzebowania w zakresie umiejętności 
w dziedzinie jądrowej, przyjętych na 
posiedzeniu w dniach 1–2 grudnia 2008 r., 
Rada uznała za konieczne utrzymanie we 
Wspólnocie wysokiego poziomu szkolenia 
w dziedzinie jądrowej.

(11) W swoich konkluzjach w sprawie 
zapotrzebowania w zakresie umiejętności 
w dziedzinie jądrowej, przyjętych na 
posiedzeniu w dniach 1–2 grudnia 2008 r., 
Rada uznała za konieczne utrzymanie we 
Wspólnocie wysokiego poziomu szkolenia 
i odpowiednich warunków pracy w 
dziedzinie jądrowej.

Or. ro

Poprawka 24
Michèle Rivasi

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

(13) Należy ponownie rozważyć realizację
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.
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Or. fr

Uzasadnienie

Od 2006 r. opublikowano nowe dane techniczne, finansowe, budżetowe i związane z ryzykiem 
środowiskowym. Wstrzymanie realizacji projektu ITER byłoby mniej kosztowne niż dalsze 
jego finansowanie ze środków publicznych przez kolejne dziesięciolecia.

Poprawka 25
Michèle Rivasi

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 
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 
Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 
Energii Termojądrowej oraz przyznającą 
mu określone korzyści.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Od 2006 r. opublikowano nowe dane techniczne, finansowe, budżetowe i związane z ryzykiem
środowiskowym. Wstrzymanie realizacji projektu ITER byłoby mniej kosztowne niż dalsze 
jego finansowanie ze środków publicznych przez kolejne dziesięciolecia.

Poprawka 26
Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja, Rada Europejska, Rada 
Unii Europejskiej i państwa członkowskie 
planują rozpocząć proces mający na celu 
zmianę Traktatu EURATOM, tak aby 
wzmocnić jego przepisy dotyczące 
przysługujących Parlamentowi 
Europejskiemu praw związanych z 
informowaniem i współstanowieniem 
prawa w kwestiach odnoszących się do 
badań i ochrony środowiska w programie 
Euratom.

Or. en

Poprawka 27
Adina-Ioana Vălean

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 (PMI). W celu 
dostosowania programu ramowego 
(2012–2013) do wieloletnich ram 
finansowych na lata 2012–2013 
konieczna będzie zmiana wieloletnich ram 
finansowych poprzez podniesienie pułapu 
w ramach działu 1a. W dniu 20 kwietnia 
2011 r. Komisja przedstawiła wniosek, 
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który będzie służył za podstawę negocjacji. 
Porozumienie w sprawie finansowania 
projektu ITER poprzez dodatkowe 
przenoszenie środków do działu 1a 
wieloletnich ram finansowych pozwoli na 
szybkie przyjęcie programu badawczego 
Euratom w 2011 r. Jeśli nie będzie 
możliwości przeniesienia na lata 2012–
2013 żadnych innych rezerw w 
wieloletnich ramach finansowych na 2011 
r., należy uruchomić instrument 
elastyczności, o którym mowa w pkt 27 
PMI.

Or. en

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W odniesieniu do wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020 środki 
finansowe przeznaczone na realizację 
projektu ITER należy ustalić na cały 
okres programowania, tak aby wszelkie 
przypadki przekroczenia kosztów poza 
przydział ze środków UE wynoszący 
6,6 mld EUR na okres budowy ITER, 
która zgodnie z aktualnym planem ma 
zostać zakończona w 2020 r., były 
finansowane poza pułapami wieloletnich 
ram finansowych (zasada „ring fencing”).

Or. en

Poprawka 29
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły
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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 w 
dziedzinach należących do jego 
kompetencji.

Or. fr

Poprawka 30
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar 
działań badawczych UE jest ważny, 
ponieważ może przynieść obopólne 
korzyści. Program ramowy (2012–2013) 
powinien być otwarty na udział państw, 
które zawarły odpowiednie umowy w tej 
sprawie, a na poziomie projektów – na 
udział jednostek z państw trzecich oraz 
międzynarodowych organizacji współpracy 
naukowej na zasadzie wzajemnych 
korzyści.

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar 
działań badawczych UE jest ważny, 
ponieważ może przynieść obopólne 
korzyści. Z jednej strony program ramowy 
(2012–2013) powinien być zatem otwarty 
na udział państw, które zawarły 
odpowiednie umowy w tej sprawie, a na 
poziomie projektów – na udział jednostek z 
państw trzecich oraz międzynarodowych 
organizacji współpracy naukowej na 
zasadzie wzajemnych korzyści. Z drugiej 
strony oznacza to również, że partnerzy 
międzynarodowi powinni w pełni 
przestrzegać swoich zobowiązań 
finansowych, w szczególności w 
odniesieniu do projektu ITER.

Or. en
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Poprawka 31
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program ramowy (2012–2013) dąży do 
osiągnięcia ogólnych celów 
wyszczególnionych w art. 1 i art. 2 lit. a) 
Traktatu, jednocześnie przyczyniając się do 
stworzenia Unii innowacji i bazując na 
europejskiej przestrzeni badawczej.

1. Program ramowy (2012–2013) dąży do 
osiągnięcia ogólnych celów 
wyszczególnionych w art. 1 i art. 2 lit. a) 
Traktatu, ze szczególnym naciskiem na 
bezpieczeństwo jądrowe, ochronę 
materiałów i instalacji jądrowych oraz 
ochronę przed promieniowaniem,
jednocześnie przyczyniając się do 
stworzenia Unii innowacji i bazując na 
europejskiej przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 32
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program ramowy (2012–2013) dąży do 
osiągnięcia ogólnych celów 
wyszczególnionych w art. 1 i art. 2 lit. a) 
Traktatu, jednocześnie przyczyniając się do 
stworzenia Unii innowacji i bazując na 
europejskiej przestrzeni badawczej.

1. Program ramowy (2012–2013) dąży do 
osiągnięcia ogólnych celów 
wyszczególnionych w art. 2 lit. a) Traktatu, 
jednocześnie przyczyniając się do 
stworzenia Unii innowacji i bazując na 
europejskiej przestrzeni badawczej.

Or. xm

Uzasadnienie

Od wejścia w życie traktatów rzymskich w 1957 r. na świecie zaszło wiele zmian, lecz Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Euratom – pozostał w istocie 
niezmieniony. Zamiast kontynuować przestarzałe „zadanie” mające na celu propagowanie 
„utworzenia i szybkiego rozwoju przemysłu jądrowego” (art. 1) 7PR Euratom powinien 
koncentrować się wyłącznie na ochronie przed promieniowaniem, likwidacji instalacji 
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jądrowych, technikach i technologiach zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego oraz 
naukowym i technicznym wsparciu procesu kształtowania polityki.

Poprawka 33
Michèle Rivasi

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. fr

Poprawka 34
Michèle Rivasi

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) ochrona przed promieniowaniem w celu 
zwiększenia efektywności zastosowania 
promieniowania w przemyśle i medycynie.

Or. fr

Poprawka 35
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie
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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 100 000 000 EUR. Kwota ta 
jest podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

Or. fr

Poprawka 36
Adina-Ioana Vălean

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 37
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badania nad energią termojądrową: 2 
208 809 000;

skreślone

Or. fr

Poprawka 38
Adina-Ioana Vălean
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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, w tym środki niezbędne do 
kontynuowania programu JET w 
Culham;

Or. en

Poprawka 39
Michèle Rivasi

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;

– ochrona przed promieniowaniem: 
60 000 000;

Or. fr

Poprawka 40
Edit Herczog

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 i ochrona przed 
promieniowaniem 200 000 000;

Or. en

Poprawka 41
Adina-Ioana Vălean



PE472.074v01-00 20/34 AM\876483PL.doc

PL

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 
promieniotwórczymi i ochrona przed 
promieniowaniem 118 245 000;

Or. en

Poprawka 42
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działalność JRC w dziedzinie jądrowej: 
233 216 000.

– działalność JRC w dziedzinie jądrowej: 
40 000 000.

Or. fr

Poprawka 43
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działalność JRC w dziedzinie jądrowej
233 216 000.

– działalność JRC związana z 
bezpieczeństwem jądrowym, ochroną 
środowiska i likwidacją instalacji 
jądrowych 233 216 000;

Or. en

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
opracowanie porozumień umownych 
mających na celu zmniejszenie ryzyka 
niepowodzenia oraz na realokację ryzyka i 
kosztów w czasie.

Or. en

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy towarzyszące najważniejszym 
działaniom w dziedzinie jądrowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji w 
kapitał ludzki i odpowiednie warunki 
pracy oraz do działań mających na celu 
rozwiązanie problemu braku kwalifikacji 
w najbliższych latach.

Or. en

Poprawka 46
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i Komisja 
powinny ustanowić przegląd kwalifikacji 
zawodowych, działalności szkoleniowej i 
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umiejętności w dziedzinie jądrowej w Unii 
Europejskiej, co dałoby całościowy obraz 
obecnej sytuacji oraz umożliwiłoby 
znalezienie i wdrożenie odpowiednich 
rozwiązań.

Or. en

Poprawka 47
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program ramowy (2012–2013) jest 
podzielony na dwie części odpowiadające 
działaniom „pośrednim” w dziedzinie 
badań nad energią termojądrową, 
rozszczepienia jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem oraz działaniom 
„bezpośrednim” w dziedzinie badań JRC.

Program ramowy (2012–2013) jest 
podzielony na dwie części odpowiadające 
działaniom „pośrednim” w dziedzinie 
badań nad demontażem obiektów 
jądrowych i ochrony przed 
promieniowaniem oraz działaniom 
„bezpośrednim” w dziedzinie badań JRC.

Or. fr

Poprawka 48
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik zostaje skreślony.

Or. fr

Poprawka 49
Antonio Cancian
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.A – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 
połączone wybory projektu ITER, a także 
przygotowane zostanie funkcjonowanie 
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 
tym ewentualnie poprzez nowe 
eksperymenty wdrożone i prowadzone 
równolegle z realizacją projektu ITER). 
W ramach programu ocenione zostaną 
najważniejsze technologie ITER, 
połączone wybory projektu ITER, a także 
przygotowane zostanie funkcjonowanie 
ITER.

Or. it

Poprawka 50
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.B. ROZSZCZEPIENIE JĄDROWE
I OCHRONA PRZED 
PROMIENIOWANIEM

I.B. DEMONTAŻ I OCHRONA PRZED 
PROMIENIOWANIEM

Or. fr

Poprawka 51
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stworzenie solidnych podstaw naukowych 
i technicznych w celu przyspieszenia 
praktycznych postępów w dziedzinie 
bezpieczniejszego gospodarowania 
długożyciowymi odpadami 
promieniotwórczymi, zwłaszcza 
zwiększenie bezpieczeństwa, efektywnego 
gospodarowania zasobami i opłacalności 
energii jądrowej oraz zapewnienie 
solidnego i społecznie akceptowanego
systemu ochrony człowieka i środowiska 
przed skutkami promieniowania 
jonizującego.

Stworzenie solidnych podstaw naukowych 
i technicznych w celu przyspieszenia 
praktycznych postępów w dziedzinie 
bezpiecznego demontażu obiektów 
jądrowych oraz wdrożenia solidnego 
systemu ochrony człowieka i środowiska 
przed skutkami promieniowania 
jonizującego.

Or. fr

Poprawka 52
Michèle Rivasi

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

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 

Jak pokazała seria wypadków w 
elektrowniach jądrowych, energia jądrowa 
jest źródłem poważnego zagrożenia 
zarówno dla człowieka, jak i dla 
środowiska naturalnego. Dowodzi tego 
niedawna decyzja Niemiec o odstąpieniu 
od stosowania energii jądrowej.
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współpracy z liczącymi się państwami 
trzecimi w ramach międzynarodowego 
forum IV Generacji (GIF).

Or. fr

Poprawka 53
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od czasu rozpoczęcia siódmego programu 
ramowego Euratom uruchomiono trzy 
ważne europejskie inicjatywy współpracy
w zakresie nauki i technologii jądrowej. 
Są to: platforma technologiczna na rzecz 
zrównoważonej energetyki jądrowej 
(SNETP), platforma technologiczna na 
rzecz wdrożenia składowania 
geologicznego (IGDTP) oraz 
międzydyscyplinarna europejska 
inicjatywa w zakresie niskich dawek 
promieniowania (MELODI). Działania 
prowadzone w ramach SNETP oraz 
IGDTP ściśle odpowiadają priorytetom 
planu EPSTE, natomiast grupa 
najważniejszych organizacji należących 
do SNETP odpowiada za wdrożenie 
ESNII, europejskiej inicjatywy 
przemysłowej na rzecz zrównoważonej 
energii jądrowej w ramach planu EPSTE. 
Wszystkie obejmują działania w ramach 
programu ramowego (2012–2013) i 
pozwalają zapewnić jego maksymalną 
wydajność i skuteczność.

skreślony

Or. fr

Poprawka 54
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większe są interakcje między 
SNETP, IGDTP i MELODI oraz innymi 
forami stron zainteresowanych na 
poziomie Unii, takimi jak Europejskie 
Forum Energii Jądrowej (ENEF) oraz 
europejska grupa organów regulacyjnych 
ds. bezpieczeństwa jądrowego (ENSREG), 
a ponadto proces ten będzie w miarę 
możliwości propagowany poprzez 
działania w ramach programu ramowego.

skreślony

Or. fr

Poprawka 55
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program ramowy Euratom (2012–2013) 
charakteryzuje się wysoką dbałością o 
propagowanie wysokich standardów 
bezpieczeństwa. W jego ramach w dalszym 
ciągu będą wspierane inicjatywy 
zapewniające, że europejskie obiekty, 
szkolenia i możliwości szkoleniowe 
pozostaną odpowiednie w kontekście 
aktualnych kierunków rozwoju 
programów krajowych oraz zgodnie z 
interesem całej Unii. W największym 
stopniu przyczyni się to do zapewnienia 
odpowiedniej kultury bezpieczeństwa 
jądrowego.

Program ramowy Euratom (2012–2013) 
charakteryzuje się wysoką dbałością o 
propagowanie demontażu obiektów 
jądrowych w najbezpieczniejszych 
warunkach. Przyspieszy on inicjatywy 
zapewniające, że europejskie obiekty, 
szkolenia i możliwości szkoleniowe w tej 
dziedzinie będą odpowiednie w kontekście 
aktualnego światowego trendu ku 
planowaniu zamykania elektrowni 
jądrowych. W największym stopniu 
przyczyni się to do zagwarantowania
odpowiedniej kultury bezpieczeństwa 
jądrowego.

Or. fr
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Poprawka 56
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 3 – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Składowanie geologiczne skreślony
Działania badawcze ukierunkowane na 
wdrożenia, dotyczące wszystkich 
pozostałych kluczowych aspektów 
składowania w głębokich warstwach 
geologicznych wypalonego paliwa 
jądrowego i długotrwałych odpadów 
promieniotwórczych i, w stosownych 
przypadkach, demonstracja w dziedzinie 
technologii i bezpieczeństwa oraz 
zapoczątkowanie wspólnego 
europejskiego podejścia do głównych 
zagadnień związanych z 
gospodarowaniem odpadami i ich 
unieszkodliwianiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” ci, którzy wytwarzają odpady promieniotwórcze, 
sami muszą wnieść wkład w znalezienie trwałych rozwiązań odnośnie do ich 
unieszkodliwiania. W związku z tym podatnicy europejscy nie powinni musieć 
współfinansować tego programu badań.

Poprawka 57
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 3 – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Systemy reaktorów skreślony
Badania stanowiące podstawę 
bezpiecznego, wydajnego i bardziej 
trwałego funkcjonowania wszystkich 
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czynnych lub aktualnie budowanych 
systemów reaktorów (w tym urządzeń 
cyklu paliwowego) w Europie, łącznie z 
aspektami cyklu paliwowego związanymi z 
gospodarowaniem odpadami, takimi jak 
podział i transmutacja.

Or. fr

Uzasadnienie

Pieniądze podatników europejskich nie powinny być już dłużej przeznaczane na finansowanie 
przestarzałego i niebezpiecznego źródła energii.

Poprawka 58
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 3 – punkt 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla wykorzystania i stałej 
dostępności kluczowych infrastruktur 
badawczych w wymienionych wyżej 
obszarach priorytetowych, a także 
współpracy między nimi.

Wsparcie dla wykorzystania i stałej 
dostępności kluczowych infrastruktur 
badawczych w dziedzinach ochrony przed 
promieniowaniem i demontażu obiektów 
jądrowych, a także współpracy między 
nimi.

Or. fr

Poprawka 59
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla utrzymania i dalszego 
rozwoju kompetencji naukowych i 
potencjału ludzkiego w celu
zagwarantowania w dłuższym okresie 
odpowiednio wykwalifikowanych 

Trwałe wsparcie dla utrzymania i rozwoju
wykwalifikowanego personelu 
niezbędnego do zachowania jądrowej 
niezależności Unii oraz stałego 
zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i 
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naukowców, inżynierów i pracowników w 
sektorze jądrowym.

jego poprawy. Zasadnicze znaczenie ma 
utrzymanie fachowej wiedzy w dziedzinie 
energii jądrowej w Unii, ponieważ energia 
ta odegra kluczową rolę w koszyku 
energetycznym UE włącznie z 
działalnością związaną z likwidacją i 
gospodarowaniem odpadami 
długożyciowymi.

Or. sl

Poprawka 60
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I.B – sekcja 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla utrzymania i dalszego 
rozwoju kompetencji naukowych i 
potencjału ludzkiego w celu 
zagwarantowania w dłuższym okresie 
odpowiednio wykwalifikowanych 
naukowców, inżynierów i pracowników w 
sektorze jądrowym.

Wsparcie dla utrzymania i dalszego 
rozwoju kompetencji naukowych i 
potencjału ludzkiego w celu 
zagwarantowania w dłuższym okresie 
odpowiednio wykwalifikowanych 
naukowców, inżynierów i pracowników w 
sektorze jądrowym, jeśli chodzi o ochronę 
przed promieniowaniem i demontaż 
obiektów jądrowych.

Or. fr

Poprawka 61
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – sekcja 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program szczegółowy JRC w dziedzinie 
jądrowej ma na celu wypełnienie 
wynikających z Traktatu zobowiązań w 
zakresie badań i rozwoju oraz wspieranie 
Komisji i państw członkowskich w 

Program szczegółowy JRC w dziedzinie 
jądrowej ma na celu wypełnienie 
wynikających z Traktatu zobowiązań w 
zakresie badań i rozwoju oraz wspieranie 
Komisji i państw członkowskich w 



PE472.074v01-00 30/34 AM\876483PL.doc

PL

zakresie środków zapewnienia 
bezpieczeństwa jądrowego, 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej, 
gospodarowania odpadami, 
bezpieczeństwa instalacji jądrowych i 
cyklu paliwowego, promieniotwórczości w 
środowisku naturalnym oraz ochrony przed 
promieniowaniem. JRC powinno w coraz 
większym stopniu odgrywać rolę 
europejskiego ośrodka referencyjnego w 
zakresie upowszechniania informacji, 
szkoleń i możliwości kształcenia dla 
specjalistów i młodych naukowców.

szczególności w zakresie środków 
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej, 
promieniotwórczości w środowisku 
naturalnym oraz ochrony przed 
promieniowaniem. JRC powinno w coraz 
większym stopniu odgrywać rolę 
europejskiego ośrodka referencyjnego w 
zakresie upowszechniania informacji, 
szkoleń i możliwości kształcenia dla 
specjalistów i młodych naukowców.

Or. fr

Poprawka 62
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – sekcja 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia jądrowa będzie odgrywała
strategiczną rolę w koszyku energetycznym 
Unii przez co najmniej kolejne pół wieku, 
co przyczyni się do osiągnięcia 
wyznaczonego przez Unię celu w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększenia niezależności i 
bezpieczeństwa dostaw energii w Unii oraz 
dywersyfikacji źródeł energii. Można to 
osiągnąć zgodnie ze ścisłymi wymogami 
dotyczącymi odpowiedzialnego 
wykorzystania energii jądrowej, 
obejmującymi bezpieczeństwo i ochronę 
materiałów i instalacji jądrowych.

Chociaż energia jądrowa nadal odgrywa 
strategiczną rolę w wytwarzaniu energii 
elektrycznej w niektórych państwach 
członkowskich, zwłaszcza we Francji, 
Unia musi zdecydowanie zwrócić się ku 
gospodarce bezatomowej.

Or. fr

Poprawka 63
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – sekcja 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie tego celu wymaga wyraźnie 
rozwijania wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w celu zapewnienia personelu 
posiadającego niezbędną, aktualną, 
niezależną i wiarygodną specjalistyczną 
wiedzę naukową, pomagającego w 
realizowaniu polityki Unii w dziedzinie 
ochrony reaktorów jądrowych i cyklu 
paliwowego, zabezpieczeń w sektorze 
jądrowym oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych. Podyktowane 
potrzebami użytkowników wsparcie dla 
polityki Unii, podkreślone w zadaniach
JRC, zostanie uzupełnione aktywną rolą w 
ramach europejskiej przestrzeni badawczej, 
polegającą na podejmowaniu wysokiej 
jakości działań badawczych w bliskim 
kontakcie z przedsiębiorstwami i innymi 
organami oraz na tworzeniu sieci z 
udziałem instytucji publicznych i 
prywatnych w państwach członkowskich.

Osiągnięcie tego celu wymaga wyraźnie 
rozwijania wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w celu zapewnienia personelu 
posiadającego niezbędną, aktualną, 
niezależną i wiarygodną specjalistyczną 
wiedzę naukową, pomagającego w 
realizowaniu polityki Unii w dziedzinie 
zabezpieczeń w sektorze jądrowym oraz 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych, 
a także demontażu obiektów jądrowych. 
Zadania JRC zostaną uzupełnione 
aktywną rolą w ramach europejskiej 
przestrzeni badawczej, polegającą na 
podejmowaniu wysokiej jakości działań 
badawczych w bliskim kontakcie z 
przedsiębiorstwami i innymi organami oraz 
na tworzeniu sieci z udziałem instytucji 
publicznych i prywatnych w państwach 
członkowskich. Wzmocniona zostanie 
również rola JRC jako dostawcy 
informacji dla opinii publicznej. 

Or. fr

Poprawka 64
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – sekcja 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gospodarowanie odpadami 
promieniotwórczymi i oddziaływanie na 
środowisko skoncentrowane zostanie na 
ograniczeniu niepewności i rozwiązaniu 
otwartych kwestii w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów w celu 
opracowania skutecznych rozwiązań 
umożliwiających gospodarowanie 
wysokoaktywnymi odpadami 

1. Zastosowania medyczne i 
oddziaływanie na środowisko 
skoncentrowane będą na zastosowaniach 
niejądrowych (np. do celów medycznych).
W ramach wysiłków podejmowanych w 
zakresie ochrony przed promieniowaniem 
prowadzone będą dalsze prace nad 
stworzeniem modeli środowiskowych 
dyspersji radioizotopów, połączone z 
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promieniotwórczymi na podstawie dwóch 
głównych opcji (unieszkodliwianie 
bezpośrednie lub podział i transmutacja). 
Rozwijane będą również działania 
poszerzające wiedzę na temat fizyki, 
chemii i podstawowych właściwości 
aktynowców oraz ich modeli, a także baza 
wysoko dokładnych danych 
referencyjnych z dziedziny jądrowej do 
zastosowania w obszarze energii jądrowej 
i zastosowaniach niejądrowych (np. do 
celów medycznych). W ramach wysiłków 
podejmowanych w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem prowadzone będą dalsze 
prace nad stworzeniem modeli 
środowiskowych dyspersji radioizotopów, 
połączone z testami monitorującymi w 
zakresie promieniotwórczości środowiska 
naturalnego w celu przyczynienia się do 
harmonizacji krajowych procesów i 
systemów monitorowania.

testami monitorującymi w zakresie 
promieniotwórczości środowiska 
naturalnego w celu przyczynienia się do 
harmonizacji krajowych procesów i 
systemów monitorowania oraz 
dostarczania opinii publicznej danych 
dotyczących poziomu promieniowania w 
środowisku naturalnym (powietrze, woda, 
gleba).

Or. fr

Poprawka 65
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – sekcja 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bezpieczeństwo jądrowe przyczyni się 
do przeprowadzenia badań nad 
istniejącymi i nowymi cyklami 
paliwowymi, bezpieczeństwem czynnych 
reaktorów w Unii oraz bezpieczeństwem 
reaktorów w przypadku nowych, 
innowacyjnych projektów, które mogą 
poprawić wydajność, bezpieczeństwo i 
ochronę innowacyjnych cykli paliwowych, 
zwiększonego wypalenia paliwa lub 
nowych rodzajów paliwa kolejnej 
generacji. Przyczyni się ono także do 
stworzenia wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa i zaawansowanych metod 

skreślony
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oceny w odniesieniu do istniejących i 
nowych systemów reaktorów. Ponadto 
JRC wzmocni pozycję Unii w świecie 
poprzez skoordynowanie europejskiego 
wkładu w inicjatywę badawczo-rozwojową 
międzynarodowego forum IV generacji, 
odgrywanie roli podmiotu integrującego 
oraz upowszechnianie wyników badań w 
tym obszarze.

Or. fr

Poprawka 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie finansowaniem badań 
europejskich powinno w większym stopniu 
opierać się na zaufaniu i tolerancji ryzyka 
względem uczestników na wszystkich 
etapach realizacji projektów przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedzialności za pomocą 
elastycznych przepisów UE mających na 
celu poprawę zgodności, w miarę 
możliwości, z różnymi obowiązującymi 
przepisami krajowymi i uznanymi 
praktykami rachunkowymi;

Or. en

Poprawka 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koniecznie należy znaleźć równowagę 
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pomiędzy zaufaniem i kontrolą –
pomiędzy podejmowaniem ryzyka i 
związanymi z nim zagrożeniami – w celu 
zapewnienia należytego zarządzania 
finansami w zakresie unijnych funduszy 
badawczych.

Or. en

Poprawka 68
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik zostaje skreślony.

Or. fr


