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Pozměňovací návrh 11
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Návrh a provádění rámcového 
programu (2012–2013) by měly vycházet 
ze zásad jednoduchosti, stability, 
transparentnosti, právní jistoty, 
důslednosti, špičkové kvality a důvěry na 
základě doporučení Evropského 
parlamentu obsažených ve zprávě
o zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tento zvláštní program by měl přispět
k podpoře udržitelného rozvoje.

(6) Tento zvláštní program by měl přispět 
ke zlepšení úrovně radiační ochrany, 
minimalizaci rizika spojeného
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s vystavením ionizujícímu záření, stejně 
jako k rychlému školení odborníků ve 
vyřazování jaderných elektráren
z provozu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu sledování účinnosti přidělené 
finanční podpory a efektivního využívání 
těchto prostředků by měla být přijata 
vhodná opatření, úměrná finančním 
zájmům Unie, aby se zabránilo 
nesrovnalostem a podvodům. Měly by být 
rovněž učiněny nezbytné kroky ke 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, nařízením (ES, 
Euratom) č. 2342/2002, nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. 
prosince 1995 o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství7, s nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích 
na místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem8 a s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze 
dne 25. května 1999 o vyšetřování 
prováděném Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF)9.

(8) V zájmu sledování účinnosti přidělené 
finanční podpory a efektivního využívání 
těchto prostředků by měla být přijata 
vhodná opatření, úměrná finančním 
zájmům Unie, aby se zabránilo 
nesrovnalostem a podvodům. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
zlepšování smluvních ujednání, která 
snižují riziko nesprávného plnění, stejně 
jako přerozdělení rizik a nákladů
v průběhu času. Měly by být rovněž 
učiněny nezbytné kroky ke zpětnému 
získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, nařízením (ES, 
Euratom) č. 2342/2002, nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. 
prosince 1995 o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství7, s nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích 
na místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem8 a s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze 
dne 25. května 1999 o vyšetřování 
prováděném Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF) 9.
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní program podpoří výzkumné
a vzdělávací činnosti v oblasti jaderné 
energie se zaměřením na celou škálu 
nepřímých výzkumných akcí prováděných
v následujících tematických oblastech:

Zvláštní program podpoří výzkumné
a vzdělávací činnosti v oblasti jaderné 
energie se zaměřením na celou škálu 
nepřímých výzkumných akcí prováděných
v oblasti radiační ochrany:

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy (včetně projektu ITER);

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výzkum v oblasti jaderného štěpení
a radiační ochrany.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 3 rozhodnutí [odkaz 
na rozhodnutí Rady o rámcovém 
programu Euratomu se vloží po jeho 
přijetí] činí částka považovaná za 
nezbytnou pro realizaci zvláštního 
programu výše 2 327 054 000 EUR,
z čehož 15 % je na správní výdaje Komise.
Tato částka se přidělí takto (v EUR):

Částka považovaná za nezbytnou pro 
realizaci tohoto zvláštního programu pro 
radiační ochranu činí  60 000 000 EUR.

a) výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy 2 208 809 000;
b) jaderné štěpení a radiační ochrana 118 
245 000.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 3 rozhodnutí [odkaz 
na rozhodnutí Rady o rámcovém programu 
Euratomu se vloží po jeho přijetí] činí 
částka považovaná za nezbytnou pro 
realizaci zvláštního programu výše 
2 327 054 000 EUR, z čehož 15 % je na 
správní výdaje Komise. Tato částka se 
přidělí takto (v EUR):

V souladu s článkem 3 rozhodnutí [odkaz 
na rozhodnutí Rady o rámcovém programu 
Euratomu se vloží po jeho přijetí] činí 
částka považovaná za nezbytnou pro 
realizaci zvláštního programu výše 
2 408 809 000 EUR, z čehož 15 % je na 
správní výdaje Komise. Tato částka se 
přidělí takto (v EUR):

a) výzkum v oblasti energie z jaderné a) výzkum v oblasti energie z jaderné 
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syntézy 2 208 809 000; syntézy 2 208 809 000

b) jaderné štěpení a radiační ochrana 
118 245 000.

b) jaderné štěpení a radiační ochrana
200 000 000

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 7. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. a) Složení výborů pro aspekty 
jaderného štěpení a syntézy by mělo být ve 
všech případech takové, aby zaručovalo 
přiměřeně vyrovnané zastoupení mužů
a žen a členských států, které provádějí 
výzkum a odbornou přípravu v oblasti 
jaderné energetiky, a přidružených států; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celý oddíl I.A se vypouští.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Vladimír Remek

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.A – bod 1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a vývojové činnosti na podporu 
stavby projektu ITER budou vykonávány
v rámci sdružení pro jadernou syntézu
a evropských průmyslových odvětví. Jejich 
součástí bude vývoj a testování systémů
a komponentů.

Výzkumné a vývojové činnosti na podporu 
stavby projektu ITER budou vykonávány
v rámci sdružení pro jadernou syntézu
a evropských průmyslových odvětví. Jejich 
součástí bude vývoj, testování a ověřování 
spolehlivosti systémů a komponentů.

Or. cs

Pozměňovací návrh 23
Antonio Cancian

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.A – bod 2 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zkoumání provozních scénářů projektu 
ITER prostřednictvím experimentálních 
činností zaměřených na JET a jiná 
zařízení a koordinované činnosti v oblasti 
modelování.

– zkoumání provozních scénářů projektu 
ITER prostřednictvím experimentálních 
činností souvisejících se stávajícími 
evropskými podniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Antonio Cancian

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.A – bod 2 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– plánování nového satelitního 
experimentu jako součást 8. rámcového 
programu, který by doplnil pokusy 
projektu ITER, s cílem zajistit požadovaná 
zařízení a zároveň omezit rizika
a provozní náklady, a který by rovněž 
zahrnoval posouzení klíčových aspektů 
technologií pro DEMO; 
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Or. it

Pozměňovací návrh 25
Antonio Cancian

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.A – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Realizace projektu ITER v Evropě
v mezinárodním rámci organizace ITER 
přispěje k novým výzkumným 
infrastrukturám významného evropského 
rozměru.

Realizace projektu ITER v Evropě
v mezinárodním rámci organizace ITER 
přispěje k novým výzkumným 
infrastrukturám významného evropského 
rozměru a vyžádá si v souvislosti
s doplňkovým evropským programem 
vytvoření nové výzkumné infrastruktury 
na podporu experimentu ITER.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

I.B. Jaderné štěpení a radiační ochrana I.B. Radiační ochrana

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem je zvýšit především vypouští se
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bezpečnost, účinnost zdrojů a nákladovou 
efektivnost jaderného štěpení a využití 
záření v průmyslu a lékařství. V pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny 
níže, budou uskutečněny nepřímé akce
v oblasti jaderného štěpení a radiační 
ochrany Existují významné vazby na 
výzkum v sedmém rámcovém programu 
Unie přijatém rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES, 
zejména v oblastech energie, evropských 
norem, vzdělávání a odborné přípravy, 
ochrany životního prostředí, zdraví, vědy
o materiálech, řízení, společných 
infrastruktur, ochrany a povědomí
o bezpečnosti. Mezinárodní spolupráce 
bude klíčovým prvkem činností v mnoha 
oblastech, zejména u pokročilých 
jaderných systémů, které se projednávají 
na mezinárodním fóru „Generace IV“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem je zvýšit především 
bezpečnost, účinnost zdrojů a nákladovou 
efektivnost jaderného štěpení a využití 
záření v průmyslu a lékařství. V pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny 
níže, budou uskutečněny nepřímé akce
v oblasti jaderného štěpení a radiační 
ochrany Existují významné vazby na 
výzkum v sedmém rámcovém programu 
Unie přijatém rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES13, 
zejména v oblastech energie, evropských 
norem, vzdělávání a odborné přípravy, 
ochrany životního prostředí, zdraví, vědy
o materiálech, řízení, společných 

Celkovým cílem je zvýšit především 
bezpečnost, účinnost zdrojů a nákladovou 
efektivnost jaderného štěpení a využití 
záření v průmyslu a lékařství. V pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny 
níže, budou uskutečněny nepřímé akce
v oblasti jaderného štěpení a radiační 
ochrany. Existují významné vazby na 
výzkum prováděný v rámci sedmého 
rámcového programu Unie přijatého 
rozhodnutím Evropského parlamentu
a Rady č. 1982/2006/ES13, zejména
v oblastech energie, evropských norem, 
vzdělávání a odborné přípravy, ochrany 
životního prostředí, zdraví, vědy
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infrastruktur, ochrany a povědomí
o bezpečnosti. Mezinárodní spolupráce 
bude klíčovým prvkem činností v mnoha 
oblastech, zejména u pokročilých 
jaderných systémů, které se projednávají 
na mezinárodním fóru „Generace IV“.

o materiálech, řízení, společných 
infrastruktur, ochrany a povědomí
o bezpečnosti, stejně jako na návrhy 
evropského strategického plánu pro 
energetické technologie ohledně 
jaderného štěpení schválené Radou
v březnu roku 2008. Mezinárodní 
spolupráce bude klíčovým prvkem činností
v mnoha oblastech, zejména u pokročilých 
jaderných systémů, které se projednávají 
na mezinárodním fóru „Generace IV“.

__________________
13. Úř. věst. L 412, 30.12.06, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Geologické ukládání vypouští se
Cíle
Cíle spočívají v založení solidní vědecké
a technické základny pro demonstrování 
technologií a bezpečnosti ukládání 
vyhořelého paliva a radioaktivních 
odpadů s dlouhým poločasem rozpadu
v geologických formacích a v podpoře 
vývoje společného evropského stanoviska
v hlavních otázkách týkajících se 
nakládání s odpady a jejich ukládání, a to 
prostřednictvím výzkumu zaměřeného na 
uplatnění v praxi.
Činnosti
Geologické ukládání: technické studie
a demonstrace projektů úložišť, 
charakteristika hostitelské horniny in situ 
(ve všeobecných i v podzemních 
výzkumných laboratořích zaměřených na 
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danou lokalitu), pochopení celkového 
prostředí úložiště, studie zaměřené na 
související procesy v blízkém okolí (forma 
odpadu a umělé bariéry) i ve vzdálenějším 
okolí (skalní podloží a cesty k biosféře), 
vytvoření důkladné metodologie pro 
zhodnocení výsledků a bezpečnosti
a průzkum týkající se správních
a společenských otázek v souvislosti
s postojem veřejnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Vladimír Remek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Geologické ukládání: technické studie
a demonstrace projektů úložišť, 
charakteristika hostitelské horniny in situ 
(ve všeobecných i v podzemních 
výzkumných laboratořích zaměřených na 
danou lokalitu), pochopení celkového 
prostředí úložiště, studie zaměřené na 
související procesy v blízkém okolí (forma 
odpadu a umělé bariéry) i ve vzdálenějším 
okolí (skalní podloží a cesty k biosféře), 
vytvoření důkladné metodologie pro 
zhodnocení výsledků a bezpečnosti
a průzkum týkající se správních
a společenských otázek v souvislosti
s postojem veřejnosti.

Geologické ukládání: technické studie
a demonstrace projektů úložišť, 
charakteristika hostitelské horniny in situ 
(ve všeobecných i v podzemních 
výzkumných laboratořích zaměřených na 
danou lokalitu), pochopení celkového 
prostředí úložiště, studie zaměřené na 
související procesy v blízkém okolí (forma 
odpadu a umělé bariéry) i ve vzdálenějším 
okolí (skalní podloží a cesty k biosféře), 
vytvoření důkladné metodologie pro 
zhodnocení výsledků a bezpečnosti
a průzkum týkající se správních
a společenských otázek v souvislosti
s postojem veřejnosti. Aby se efektivněji 
zabránilo šíření radioaktivních látek 
v případě nepředvídaných událostí, je 
nezbytné zavést spolehlivé systémy 
zajišťující služby při omezeném režimu 
provozu.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 31
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Reaktorové systémy vypouští se
Cíle
Podpořit bezpečný, účinný a udržitelnější 
provoz všech příslušných reaktorových 
systémů (včetně zařízení jaderného 
palivového cyklu), které jsou v Evropě
v provozu nebo jsou vyvíjeny,
a prozkoumat způsoby, jak omezit 
množství a/nebo riziko odpadu.
Činnosti
Bezpečnost jaderných zařízení: provozní 
bezpečnost současných i budoucích 
jaderných zařízení, zejména pokud jde
o jejich životnost a správu, povědomí
o bezpečnosti (minimalizace rizika lidské
a organizační chyby), pokročilé metody 
posuzování bezpečnosti, numerické 
simulační nástroje, přístrojové vybavení
a kontrola, prevence vážných nehod
a zmírnění jejich následků spolu se 
souvisejícími činnostmi pro zabezpečení 
co nejlepšího řízení znalostí a udržení 
odborných schopností.
Pokročilé jaderné systémy: zlepšení 
účinnosti stávajících systémů a paliv
a studie pokročilých reaktorových systémů 
za účelem vyhodnocení jejich potenciálu, 
zabránění šíření jaderných materiálů
a dopad na dlouhodobou udržitelnost, 
včetně základních a průřezových 
výzkumných činností (jako například vědy
o materiálech)14 a studie o jaderném 
palivovém cyklu, inovačních palivech
a aspektech nakládání s odpadem, včetně 
dělení a transmutace účinnějšího využití 
štěpných materiálů ve stávajících 
reaktorech.
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__________________
14. Za podporu hraničního výzkumu ve 
všech oblastech vědy a techniky odpovídá 
Evropská rada pro výzkum.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnost jaderných zařízení: provozní 
bezpečnost současných i budoucích 
jaderných zařízení, zejména pokud jde
o jejich životnost a správu, povědomí
o bezpečnosti (minimalizace rizika lidské
a organizační chyby), pokročilé metody 
posuzování bezpečnosti, numerické 
simulační nástroje, přístrojové vybavení
a kontrola, prevence vážných nehod
a zmírnění jejich následků spolu se 
souvisejícími činnostmi pro zabezpečení co 
nejlepšího řízení znalostí a udržení 
odborných schopností.

Bezpečnost jaderných zařízení: provozní 
bezpečnost současných i budoucích 
jaderných zařízení, zejména pokud jde
o jejich životnost a správu, povědomí
o bezpečnosti (minimalizace rizika lidské
a organizační chyby), pokročilé metody 
posuzování bezpečnosti, numerické 
simulační nástroje, přístrojové vybavení
a kontrola, prevence vážných nehod
a zmírnění jejich následků spolu se 
souvisejícími činnostmi pro zabezpečení co 
nejlepšího řízení znalostí a udržení 
odborných schopností. Dodatečné kroky, 
které je třeba provést v důsledku havárie 
ve Fukushimě, by měly zahrnovat: 
zlepšení seizmické odolnosti, nové 
vymezení nadprojektových nehod, analýzu 
obvyklých druhů nehod, lepší zvládání 
nouzových situací, zamezení nahromadění 
vodíku z reakcí horkého kovu s párou, 
rekombinaci vodíku, navržení 
filtrovacích/mycích systémů, které jsou 
schopny odolávat přetlaku.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alejo Vidal-Quadras
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnost jaderných zařízení: provozní 
bezpečnost současných i budoucích 
jaderných zařízení, zejména pokud jde
o jejich životnost a správu, povědomí
o bezpečnosti (minimalizace rizika lidské
a organizační chyby), pokročilé metody 
posuzování bezpečnosti, numerické 
simulační nástroje, přístrojové vybavení
a kontrola, prevence vážných nehod
a zmírnění jejich následků spolu se 
souvisejícími činnostmi pro zabezpečení co 
nejlepšího řízení znalostí a udržení 
odborných schopností.

Bezpečnost jaderných zařízení: provozní 
bezpečnost současných i budoucích 
jaderných zařízení, zvláště s přihlédnutím
k dopadům havárie ve Fukushimě,
zejména pokud jde o jejich životnost
a správu, povědomí o bezpečnosti 
(minimalizace rizika lidské a organizační 
chyby), pokročilé metody posuzování 
bezpečnosti, numerické simulační nástroje, 
přístrojové vybavení a kontrola, prevence 
vážných nehod a zmírnění jejich následků 
spolu se souvisejícími činnostmi pro 
zabezpečení co nejlepšího řízení znalostí
a udržení odborných schopností.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokročilé jaderné systémy: zlepšení 
účinnosti stávajících systémů a paliv
a studie pokročilých reaktorových systémů
za účelem vyhodnocení jejich potenciálu, 
zabránění šíření jaderných materiálů
a dopad na dlouhodobou udržitelnost, 
včetně základních a průřezových 
výzkumných činností (jako například vědy
o materiálech)14 a studie o jaderném 
palivovém cyklu, inovačních palivech
a aspektech nakládání s odpadem, včetně 
dělení a transmutace účinnějšího využití 
štěpných materiálů ve stávajících 
reaktorech.

Pokročilé jaderné systémy: zlepšení 
účinnosti stávajících systémů a paliv
a studie pokročilých reaktorových systémů 
za účelem vyhodnocení jejich potenciálu, 
zabránění šíření jaderných materiálů
a dopad na dlouhodobou udržitelnost, 
včetně základních a průřezových 
výzkumných činností (jako například vědy
o materiálech)14 a studie o jaderném 
palivovém cyklu, inovačních palivech
a aspektech nakládání s odpadem, včetně 
dělení a transmutace účinnějšího využití 
štěpných materiálů ve stávajících 
reaktorech. Výše uvedené kroky by měly 
být zaměřené na podporu evropské 
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průmyslové iniciativy pro udržitelnou 
jadernou energii (ESNII), která byla 
zahájena na konferenci o Evropském 
strategickém plánu pro energetické 
technologie belgického předsednictví
v listopadu 2010, včetně koncepce 
klíčových demonstračních výzkumných 
projektů ASTRID, ALLEGRO, ALFRED
a MYRRHA.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpořit vytvoření a šíření vědeckých 
poznatků a know-how v rámci celého 
odvětví, a tak zajistit co nejrychlejší 
dostupnost vhodně kvalifikovaných 
výzkumných a technických pracovníků
a inženýrů, a zlepšit koordinaci mezi 
vzdělávacími institucemi Unie za účelem 
zajištění rovnocenné kvalifikace ve všech 
členských státech.

Podpořit vytvoření a šíření vědeckých 
poznatků a know-how v oblasti radiační 
ochrany a vyřazování jaderných zařízení
z provozu, a tak zajistit co nejrychlejší 
dostupnost vhodně kvalifikovaných 
výzkumných a technických pracovníků
a inženýrů, a zlepšit koordinaci mezi 
vzdělávacími institucemi Unie za účelem 
zajištění rovnocenné kvalifikace ve všech 
členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část I – oddíl I.B – bod 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lidské zdroje a odborná příprava: 
koordinace vnitrostátních programů
a zohlednění všeobecných vzdělávacích 

Lidské zdroje a odborná příprava: 
koordinace vnitrostátních programů
a zohlednění všeobecných vzdělávacích 
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potřeb v oblasti jaderné vědy a techniky 
prostřednictvím řady nástrojů, včetně 
konkurenčních, jako součást všeobecné 
podpory lidských zdrojů ve všech 
tématických oblastech. To zahrnuje
i podporu kurzů odborné přípravy
a vzdělávacích sítí a opatření, jimiž by 
odvětví přilákalo mladé vědecké 
pracovníky a inženýry.

potřeb v oblasti radiační ochrany a vědy
a techniky pro vyřazování jaderných 
zařízení z provozu prostřednictvím řady 
nástrojů, včetně konkurenčních, jako 
součást všeobecné podpory lidských zdrojů 
ve všech tématických oblastech. To 
zahrnuje i podporu kurzů odborné přípravy
a vzdělávacích sítí a opatření, jimiž by 
odvětví přilákalo mladé vědecké 
pracovníky a inženýry.

Or. fr


