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Poprawka 11
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
–

Wniosek w sprawie odrzucenia wniosku

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr

Poprawka 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Projekt i realizacja programu 
ramowego (2012-2013) powinny się 
kierować 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 13
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejszy program szczegółowy 
powinien przyczynić się do wspierania 
zrównoważonego rozwoju.

(6) Niniejszy program szczegółowy 
powinien przyczynić się do poprawy norm 
w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem oraz do maksymalnego 
ograniczenia ryzyka wynikającego z 
narażenia na promieniowanie jonizujące, 
jak również do szybkiego kształcenia 
ekspertów w dziedzinie likwidacji 
elektrowni jądrowych.

Or. fr

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy przedsięwziąć odpowiednie 
środki, proporcjonalne do interesów 
finansowych Unii, w celu monitorowania 
zarówno skuteczności udzielonego 
wsparcia finansowego, jak i skuteczności 
wykorzystania funduszy, tak aby zapobiec 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym. Należy również 
przedsięwziąć właściwe środki, aby 
odzyskać utracone, niesłusznie wypłacone 
lub nieodpowiednio wykorzystane środki, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, rozporządzeniem
(WE, Euratom) nr 2342/2002, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich7, rozporządzeniem 
Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 
listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich przed 

(8) Należy przedsięwziąć odpowiednie 
środki, proporcjonalne do interesów 
finansowych Unii, w celu monitorowania 
zarówno skuteczności udzielonego 
wsparcia finansowego, jak i skuteczności 
wykorzystania funduszy, tak aby zapobiec 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na upowszechnienie postanowień 
umownych, które zmniejszają ryzyko 
niewdrożenia środków, oraz na ponowne 
oszacowanie ryzyka i przesunięcie kosztów 
w czasie. Należy również przedsięwziąć 
właściwe środki, aby odzyskać utracone, 
niesłusznie wypłacone lub nieodpowiednio 
wykorzystane środki, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002, rozporządzeniem (WE, 
Euratom) nr 2342/2002, rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 
grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich7, rozporządzeniem Rady
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nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami8 oraz 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 z 
dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym 
dochodzeń prowadzonych przez Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF)9.

(Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 
listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich przed 
nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami8 oraz 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 z 
dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym 
dochodzeń prowadzonych przez Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF)9.

Or. en

Poprawka 15
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program szczegółowy wspiera działania 
badawcze i szkoleniowe w dziedzinie 
energii jądrowej, obejmując szeroki zakres 
działań pośrednich w zakresie badań nad 
następującymi obszarami tematycznymi:

Program szczegółowy wspiera działania 
badawcze i szkoleniowe w dziedzinie 
energii jądrowej, obejmując szeroki zakres 
działań pośrednich w zakresie badań w 
dziedzinie ochrony przed 
promieniowaniem.

Or. fr

Poprawka 16
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badania nad energią termojądrową (w 
tym ITER);

skreślona
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Or. fr

Poprawka 17
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) badania nad rozszczepieniem jądrowym 
i ochroną przed promieniowaniem.

skreślona

Or. fr

Poprawka 18
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 3 decyzji [numer decyzji 
Rady dotyczącej programu ramowego 
Euratom zostanie dodany po jej przyjęciu]
kwota uznana za niezbędną do wykonania 
programu szczegółowego wynosi 2 327 
054 000 EUR, z czego nie więcej niż 15 % 
przeznaczone jest na wydatki 
administracyjne Komisji. Kwota ta jest 
podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

Kwota uznana za niezbędną do wykonania
tego programu szczegółowego w zakresie 
ochrony przed promieniowaniem wynosi
60 000 000 EUR.

a) badania nad energią termojądrową 2 
208 809 000;
b) rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem 118 245 000.

Or. fr
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Poprawka 19
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 3 decyzji [numer decyzji 
Rady dotyczącej programu ramowego 
Euratom zostanie dodany po jej przyjęciu] 
kwota uznana za niezbędną do wykonania 
programu szczegółowego wynosi 2 327 
054 000 EUR, z czego nie więcej niż 15 % 
przeznaczone jest na wydatki 
administracyjne Komisji. Kwota ta jest 
podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

Zgodnie z art. 3 decyzji [numer decyzji 
Rady dotyczącej programu ramowego 
Euratom zostanie dodany po jej przyjęciu] 
kwota uznana za niezbędną do wykonania 
programu szczegółowego wynosi 2 408 
809 000 EUR, z czego nie więcej niż 15% 
przeznaczone jest na wydatki 
administracyjne Komisji. Kwota ta jest 
podzielona w następujący sposób (w 
EUR):

a) badania nad energią termojądrową 2 208 
809 000

a) badania nad energią termojądrową 2 208 
809 000

b) rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem 118 245 000.

b) rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem 200 000 000

Or. en

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy dobrać członków komitetu ds. 
rozszczepienia jądrowego i syntezy 
jądrowej w ten sposób, by zapewnić 
rozsądną równowagę między 
reprezentacją kobiet i mężczyzn oraz 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi prowadzącymi działalność 
badawczą i szkoleniową w dziedzinie 
jądrowej a państwami stowarzyszonymi. 

Or. ro
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Poprawka 21
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreślenie całej sekcji.

Or. fr

Poprawka 22
Vladimír Remek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe 
wspierające budowę ITER będą 
prowadzone przez zrzeszenia na rzecz 
syntezy jądrowej oraz przedsiębiorstwa 
europejskie. Będą one obejmowały 
opracowanie i testowanie komponentów 
oraz systemów.

Działania badawczo-rozwojowe 
wspierające budowę ITER będą 
prowadzone przez zrzeszenia na rzecz 
syntezy jądrowej oraz przedsiębiorstwa 
europejskie. Będą one obejmowały 
opracowanie i testowanie komponentów 
oraz systemów, a także sprawdzanie ich 
niezawodności.

Or. cs

Poprawka 23
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.A – punkt 2 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zbadanie scenariuszy funkcjonowania 
ITER w ramach ukierunkowanych 
eksperymentów przeprowadzanych na JET 

zbadanie funkcjonowania ITER w ramach 
ukierunkowanych eksperymentów 
przeprowadzanych na obecnych 
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i innych instalacjach oraz skoordynowane 
prace w zakresie tworzenia modeli.

doświadczeniach europejskich.

Or. it

Poprawka 24
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.A – punkt 2 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

− przygotowanie nowego doświadczenia 
satelitarnego, które ma zostać 
przeprowadzone w ramach ósmego 
programu ramowego, zdolnego do 
wsparcia eksperymentu ITER, tak aby 
zagwarantować osiągnięcie oczekiwanych 
wyników przy jednoczesnym ograniczeniu 
ryzyka oraz kosztów operacyjnych, a także 
zdolnego do zbadania istotnych aspektów 
technologii DEMO.

Or. it

Amendment 25
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.A – punkt 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja projektu ITER w Europie, w 
międzynarodowych ramach organizacji 
ITER, będzie stanowić element nowej 
infrastruktury badawczej o ważnym 
wymiarze europejskim.

Realizacja projektu ITER w Europie, w 
międzynarodowych ramach organizacji 
ITER, będzie stanowić element nowej 
infrastruktury badawczej o ważnym 
wymiarze europejskim i pociągnie za sobą, 
w ramach europejskiego programu 
wspierającego, budowę nowej 
infrastruktury badawczej zdolnej do 
wsparcia eksperymentu ITER.
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Or. it

Poprawka 26
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.B. Rozszczepienie jądrowe i ochrona 
przed promieniowaniem

I.B. Ochrona przed promieniowaniem

Or. fr

Poprawka 27
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest poprawa wyników 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności rozszczepienia jądrowego i 
innych zastosowań promieniowania w 
przemyśle i medycynie. Działania 
pośrednie w dziedzinie rozszczepienia 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem zostaną 
przeprowadzone w pięciu głównych 
obszarach działalności opisanych poniżej. 
Istnieją istotne powiązania z badaniami 
prowadzonymi zgodnie z siódmym 
programem ramowym Unii przyjętym 
decyzją nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, zwłaszcza w 
dziedzinie energii, norm europejskich, 
edukacji i szkolenia, ochrony środowiska, 
zdrowia, materiałoznawstwa, 
administrowania, wspólnych 
infrastruktur, kultury ochrony i 

skreślony
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bezpieczeństwa. Międzynarodowa 
współpraca będzie kluczowym elementem 
działań w wielu obszarach działalności, 
zwłaszcza w dziedzinie zaawansowanych 
systemów jądrowych, które są obecnie 
badane w ramach Międzynarodowego 
Forum IV Generacji.

Or. fr

Poprawka 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest poprawa wyników 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności rozszczepienia jądrowego i 
innych zastosowań promieniowania w 
przemyśle i medycynie. Działania 
pośrednie w dziedzinie rozszczepienia 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach działalności 
opisanych poniżej. Istnieją istotne 
powiązania z badaniami prowadzonymi 
zgodnie z siódmym programem ramowym 
Unii przyjętym decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady13, 
zwłaszcza w dziedzinie energii, norm 
europejskich, edukacji i szkolenia, ochrony 
środowiska, zdrowia, materiałoznawstwa, 
administrowania, wspólnych infrastruktur, 
kultury ochrony i bezpieczeństwa.
Międzynarodowa współpraca będzie 
kluczowym elementem działań w wielu 
obszarach działalności, zwłaszcza w 
dziedzinie zaawansowanych systemów 
jądrowych, które są obecnie badane w 
ramach Międzynarodowego Forum IV 
Generacji.

Ogólnym celem jest poprawa wyników 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności rozszczepienia jądrowego i 
innych zastosowań promieniowania w 
przemyśle i medycynie. Działania 
pośrednie w dziedzinie rozszczepienia 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach działalności 
opisanych poniżej. Istnieją istotne 
powiązania z badaniami prowadzonymi 
zgodnie z siódmym programem ramowym 
Unii przyjętym decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady13, 
zwłaszcza w dziedzinie energii, norm 
europejskich, edukacji i szkolenia, ochrony 
środowiska, zdrowia, materiałoznawstwa, 
administrowania, wspólnych infrastruktur, 
kultury ochrony i bezpieczeństwa, a także z 
propozycjami dotyczącymi rozszczepienia 
jądrowego zawartymi w strategicznym 
planie w dziedzinie technologii 
energetycznych popartym przez Radę w 
marcu 2008 r. Międzynarodowa 
współpraca będzie kluczowym elementem 
działań w wielu obszarach działalności, 
zwłaszcza w dziedzinie zaawansowanych 



PE472.082v02-00 12/18 AM\877650PL.doc

PL

systemów jądrowych, które są obecnie 
badane w ramach Międzynarodowego 
Forum IV Generacji.

__________________
13. Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Poprawka 29
Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Składowanie geologiczne skreślony
Cele
Ustalenie, poprzez badania 
ukierunkowane na realizację, solidnych 
technicznych i naukowych podstaw 
demonstracji technologii i bezpieczeństwa 
unieszkodliwiania wypalonego paliwa 
jądrowego oraz długożyciowych odpadów 
promieniotwórczych w formacjach 
geologicznych oraz wspomaganie 
tworzenia wspólnego europejskiego 
podejścia do głównych kwestii związanych 
z gospodarowaniem odpadami i ich 
unieszkodliwianiem.
Działania
Składowanie geologiczne: Badania 
techniczne i demonstracja koncepcji 
ostatecznego składowania, 
charakterystyka in-situ formacji 
geologicznych przyjmujących odpady 
(zarówno w ogólnych, jak i specyficznych 
dla lokalizacji podziemnych laboratoriach 
badawczych), zbadanie otoczenia 
lokalizacji składowisk geologicznych, 
badania istotnych procesów pola bliskiego 
(forma odpadów oraz bariery techniczne) i 
pola dalekiego (podłoże skalne i drogi 
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przenikania do biosfery), opracowanie 
solidnych metod oceny skuteczności i 
bezpieczeństwa oraz badanie kwestii 
administracyjnych oraz kwestii 
związanych z akceptacją społeczną.

Or. fr

Poprawka 30
Vladimír Remek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składowanie geologiczne: Badania 
techniczne i demonstracja koncepcji 
ostatecznego składowania, charakterystyka 
in-situ formacji geologicznych 
przyjmujących odpady (zarówno w 
ogólnych, jak i specyficznych dla 
lokalizacji podziemnych laboratoriach 
badawczych), zbadanie otoczenia 
lokalizacji składowisk geologicznych, 
badania istotnych procesów pola bliskiego 
(forma odpadów oraz bariery techniczne) i 
pola dalekiego (podłoże skalne i drogi 
przenikania do biosfery), opracowanie 
solidnych metod oceny skuteczności i 
bezpieczeństwa oraz badanie kwestii 
administracyjnych oraz kwestii związanych 
z akceptacją społeczną.

Składowanie geologiczne: Badania 
techniczne i demonstracja koncepcji 
ostatecznego składowania, charakterystyka 
in-situ formacji geologicznych 
przyjmujących odpady (zarówno w 
ogólnych, jak i specyficznych dla 
lokalizacji podziemnych laboratoriach 
badawczych), zbadanie otoczenia 
lokalizacji składowisk geologicznych, 
badania istotnych procesów pola bliskiego 
(forma odpadów oraz bariery techniczne) i 
pola dalekiego (podłoże skalne i drogi 
przenikania do biosfery), opracowanie 
solidnych metod oceny skuteczności i 
bezpieczeństwa oraz badanie kwestii 
administracyjnych oraz kwestii związanych 
z akceptacją społeczną. Skuteczniejsze 
zapobieganie uwalnianiu się substancji 
radioaktywnych w nieprzewidzianych 
okolicznościach wymaga wprowadzenia 
niezawodnych systemów utrzymania 
obsługi przy niższym trybie pracy.

Or. cs

Poprawka 31
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.B – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Systemy reaktorów skreślony
Cele
Zapewnienie podstawy bezpiecznego, 
wydajnego i bardziej trwałego 
funkcjonowania wszystkich czynnych lub 
aktualnie budowanych systemów 
reaktorów (w tym urządzeń cyklu 
paliwowego) w Europie oraz zbadanie 
sposobów na zmniejszenie ilości odpadów 
i stopnia związanego z nimi zagrożenia.
Działania
Bezpieczeństwo instalacji jądrowych: 
Bezpieczeństwo funkcjonowania 
istniejących i przyszłych instalacji 
jądrowych, obejmujące przede wszystkim 
ocenę i zarządzanie cyklem życia 
instalacji, kulturę bezpieczeństwa
(minimalizacja ryzyka wystąpienia błędu 
ludzkiego lub organizacyjnego), 
zaawansowane metody oceny 
bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia 
symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę 
oraz zapobieganie poważnym wypadkom i 
łagodzenie ich skutków oraz powiązane z 
tymi obszarami działania na rzecz 
optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji.
Zaawansowane systemy jądrowe: 
Zwiększona wydajność obecnych 
systemów i paliw oraz badania nad 
zaawansowanymi systemami reaktorów 
służące ocenie ich potencjału, ich 
charakterystyki w zakresie zapobiegania 
rozprzestrzenianiu oraz skutków dla 
długoterminowej trwałości, w tym 
podstawowe, przekrojowe działania 
badawcze o kluczowym znaczeniu (takie 
jak materiałoznawstwo) oraz badania nad 
cyklem paliwowym, kwestiami 
dotyczącymi innowacyjnych paliw i 
gospodarowania odpadami, w tym 
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podziału i transmutacji oraz bardziej 
wydajnego wykorzystania materiałów 
rozszczepialnych w istniejących 
reaktorach.

Or. fr

Poprawka 32
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczeństwo instalacji jądrowych:
Bezpieczeństwo funkcjonowania 
istniejących i przyszłych instalacji 
jądrowych, obejmujące przede wszystkim 
ocenę i zarządzanie cyklem życia 
instalacji, kulturę bezpieczeństwa
(minimalizacja ryzyka wystąpienia błędu 
ludzkiego lub organizacyjnego), 
zaawansowane metody oceny 
bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia 
symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę 
oraz zapobieganie poważnym wypadkom i 
łagodzenie ich skutków oraz powiązane z 
tymi obszarami działania na rzecz 
optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji.

Bezpieczeństwo instalacji jądrowych:
Bezpieczeństwo funkcjonowania 
istniejących i przyszłych instalacji 
jądrowych, obejmujące przede wszystkim 
ocenę i zarządzanie cyklem życia 
instalacji, kulturę bezpieczeństwa
(minimalizacja ryzyka wystąpienia błędu 
ludzkiego lub organizacyjnego), 
zaawansowane metody oceny 
bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia 
symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę 
oraz zapobieganie poważnym wypadkom i 
łagodzenie ich skutków oraz powiązane z 
tymi obszarami działania na rzecz 
optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji. Dodatkowe prace 
podjęte w związku z wypadkiem w 
Fukushimie powinny obejmować: 
zwiększenie odporności na wstrząsy 
sejsmiczne, ponowne określenie wydarzeń, 
których nie można przewidzieć w fazie 
projektowania, analiza często 
występujących rodzajów awarii, poprawa 
zarządzania kryzysowego, unikanie 
gromadzenia się wodoru powstałego w 
wyniku reakcji rozgrzanego metalu z 
parą, rekombinacja wodoru, 
zaprojektowanie systemów filtrów/płuczek 
będących w stanie stawić opór 
nadmiernemu ciśnieniu gazu.
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__________________
14. Przyjmuje się, że ERBN odpowiada za 
wspieranie badań transgranicznych we 
wszystkich dziedzinach nauki i 
technologii.

Or. en

Poprawka 33
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczeństwo instalacji jądrowych:
Bezpieczeństwo funkcjonowania 
istniejących i przyszłych instalacji 
jądrowych, obejmujące przede wszystkim 
ocenę i zarządzanie cyklem życia 
instalacji, kulturę bezpieczeństwa
(minimalizacja ryzyka wystąpienia błędu 
ludzkiego lub organizacyjnego), 
zaawansowane metody oceny 
bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia 
symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę 
oraz zapobieganie poważnym wypadkom i 
łagodzenie ich skutków oraz powiązane z 
tymi obszarami działania na rzecz 
optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji.

Bezpieczeństwo instalacji jądrowych:
Bezpieczeństwo funkcjonowania 
istniejących i przyszłych instalacji 
jądrowych, uwzględniając zwłaszcza 
implikacje badawcze wypadku w 
Fukushimie, obejmujące przede 
wszystkim ocenę i zarządzanie cyklem 
życia instalacji, kulturę bezpieczeństwa
(minimalizacja ryzyka wystąpienia błędu 
ludzkiego lub organizacyjnego), 
zaawansowane metody oceny 
bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia 
symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę 
oraz zapobieganie poważnym wypadkom i 
łagodzenie ich skutków oraz powiązane z 
tymi obszarami działania na rzecz 
optymalizacji zarządzania wiedzą oraz 
utrzymania kompetencji.

Or. en

Poprawka 34
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.B – punkt 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zaawansowane systemy jądrowe:
Zwiększona wydajność obecnych 
systemów i paliw oraz badania nad 
zaawansowanymi systemami reaktorów 
służące ocenie ich potencjału, ich 
charakterystyki w zakresie zapobiegania 
rozprzestrzenianiu oraz skutków dla 
długoterminowej trwałości, w tym 
podstawowe, przekrojowe działania 
badawcze o kluczowym znaczeniu (takie 
jak materiałoznawstwo)14 oraz badania nad 
cyklem paliwowym, kwestiami 
dotyczącymi innowacyjnych paliw i 
gospodarowania odpadami, w tym podziału 
i transmutacji oraz bardziej wydajnego 
wykorzystania materiałów 
rozszczepialnych w istniejących 
reaktorach.

Zaawansowane systemy jądrowe:
Zwiększona wydajność obecnych 
systemów i paliw oraz badania nad 
zaawansowanymi systemami reaktorów 
służące ocenie ich potencjału, ich 
charakterystyki w zakresie zapobiegania 
rozprzestrzenianiu oraz skutków dla 
długoterminowej trwałości, w tym 
podstawowe, przekrojowe działania 
badawcze o kluczowym znaczeniu (takie 
jak materiałoznawstwo)14 oraz badania nad 
cyklem paliwowym, kwestiami 
dotyczącymi innowacyjnych paliw i 
gospodarowania odpadami, w tym podziału 
i transmutacji oraz bardziej wydajnego 
wykorzystania materiałów 
rozszczepialnych w istniejących 
reaktorach. Powyższe działania powinny 
być ukierunkowane na wspieranie 
europejskiej inicjatywy przemysłowej na 
rzecz zrównoważonej energii jądrowej 
ogłoszonej na konferencji w sprawie 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych 
zorganizowanej przez belgijską 
prezydencję w listopadzie 2010 r., 
obejmującego zaprojektowanie 
kluczowych modeli badawczych ASTRID, 
ALLEGRO, ALFRED i MYRRHA.

Or. en

Poprawka 35
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.B – punkt 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie tworzenia i rozpowszechniania 
kompetencji naukowych i wiedzy fachowej 
w całym sektorze, aby jak najszybciej 

Wspieranie tworzenia i rozpowszechniania 
kompetencji naukowych i wiedzy fachowej 
w zakresie ochrony przed 
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zagwarantować dostępność odpowiednio 
wykwalifikowanych naukowców, 
inżynierów i techników oraz poprawić 
koordynację między instytucjami 
edukacyjnymi w Unii w celu zapewnienia 
równoważnych kwalifikacji we wszystkich 
państwach członkowskich.

promieniowaniem i likwidacji elektrowni 
jądrowych, aby jak najszybciej 
zagwarantować dostępność odpowiednio 
wykwalifikowanych naukowców, 
inżynierów i techników oraz poprawić 
koordynację między instytucjami 
edukacyjnymi w Unii w celu zapewnienia 
równoważnych kwalifikacji we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 36
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – sekcja I.B – punkt 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby ludzkie i szkolenia: Koordynacja 
programów krajowych oraz uwzględnienie 
ogólnych potrzeb szkoleniowych w 
naukach i technologiach jądrowych 
poprzez szereg instrumentów, w tym 
opartych na zasadach konkurencji, w 
ramach ogólnego wspierania zasobów 
ludzkich we wszystkich obszarach 
tematycznych. Obejmuje to wsparcie dla 
kursów i sieci szkoleniowych oraz 
działania na rzecz zwiększenia 
atrakcyjności tego sektora dla młodych 
naukowców i inżynierów.

Zasoby ludzkie i szkolenia: Koordynacja 
programów krajowych oraz uwzględnienie 
ogólnych potrzeb szkoleniowych w
zakresie ochrony przed promieniowaniem 
i w naukach i technologiach likwidacji 
elektrowni jądrowych poprzez szereg 
instrumentów, w tym opartych na zasadach 
konkurencji, w ramach ogólnego 
wspierania zasobów ludzkich we 
wszystkich obszarach tematycznych.
Obejmuje to wsparcie dla kursów i sieci 
szkoleniowych oraz działania na rzecz 
zwiększenia atrakcyjności tego sektora dla 
młodych naukowców i inżynierów.

Or. fr


