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Poprawka 56
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek
Komisji;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie 
wniosku Komisji z poprawkami;

Or. fr

Poprawka 57
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a 
w szczególności jego art. 8, 13, 173 ust. 3, 
182 ust. 1 i 194,

Or. en

Poprawka 58
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji ustawodawczej
Odniesienie 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając art. 7 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7–
0009/2012),

– uwzględniając Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), a w szczególności jego art. 8 i 
194,
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Or. en

Poprawka 59
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Jednym z celów Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (zwanej 
dalej „Wspólnotą”) jest wkład w 
podnoszenie jakości życia w państwach 
członkowskich, poprzez, między innymi, 
promowanie i ułatwianie prowadzenia 
badań jądrowych w państwach 
członkowskich i uzupełnianie ich za 
pomocą wspólnotowego programu 
badawczo-szkoleniowego.

(1) Jednym z celów Unii Europejskiej jest 
wkład w podnoszenie jakości życia w 
państwach członkowskich, poprzez, 
między innymi, promowanie i ułatwianie 
prowadzenia badań w państwach 
członkowskich i uzupełnianie ich za 
pomocą wspólnotowego programu 
badawczo-szkoleniowego.

Or. en

Poprawka 60
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) 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, by nowa podstawa prawna miała 
zastosowanie do wszelkich przepisów w 
dziedzinie jądrowej.

Or. en
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Poprawka 61
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Badania jądrowe mogą wnieść wkład w
zapewnienie dobrej sytuacji społeczno-
gospodarczej oraz zrównoważenia 
środowiskowego poprzez poprawę 
bezpieczeństwa jądrowego, ochrony
materiałów i instalacji jądrowych i 
ochrony przed promieniowaniem. Równie 
ważny jest wkład badań jądrowych w 
długoterminową dekarbonizację systemu 
energetycznego w sposób bezpieczny i 
wydajny.

(2) Badania jądrowe przyczynić się do 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem.

Or. en

Poprawka 62
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Poprzez wsparcie badań jądrowych 
program badawczo-szkoleniowy 
Wspólnoty (zwany dalej „programem 
Euratomu”) przyczyni się do osiągnięcia 
celów programu „Horyzont 2020” -
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji ustanowionego 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XXXX z 
dnia […] r.5 (zwanego dalej „programem 
ramowym „Horyzont 2020””) oraz ułatwi 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
stworzenie i funkcjonowanie europejskiej 

(3) Przeniesienie części koperty 
finansowej z badań jądrowych na program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji, program badawczo-
szkoleniowy Wspólnoty (zwany dalej 
„programem Euratomu”) przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
2020” - programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji 
ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 
XX/XXXX z dnia […] r.5 (zwanego dalej 
„programem ramowym „Horyzont 2020””) 
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przestrzeni badawczej. oraz ułatwi realizację strategii „Europa 
2020” oraz stworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Poprzez wsparcie badań jądrowych 
program badawczo-szkoleniowy 
Wspólnoty (zwany dalej „programem 
Euratomu”) przyczyni się do osiągnięcia 
celów programu „Horyzont 2020” -
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji ustanowionego 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XXXX z 
dnia […] r.5 (zwanego dalej „programem 
ramowym „Horyzont 2020””) oraz ułatwi 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
stworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej.

(3) Poprzez wsparcie badań jądrowych 
program badawczo-szkoleniowy 
Wspólnoty (zwany dalej „programem 
Euratomu”) przyczyni się do osiągnięcia 
celów programu „Horyzont 2020” -
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji ustanowionego 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XXXX z 
dnia […] r.5 (zwanego dalej „programem 
ramowym „Horyzont 2020””), ułatwi 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
stworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej i pomoże wdrożyć 
plan EPSTE.

Or. en

Poprawka 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Program Euratomu wesprze 
inicjatywę platformy technologicznej na 
rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej, 
platformę technologiczną na rzecz 
wdrożenia składowania geologicznego 
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odpadów promieniotwórczych oraz 
międzydyscyplinarną europejską 
inicjatywę w zakresie niskich dawek 
promieniowania, uruchomione w ramach 
siódmego programu Euratomu.

Or. en

Poprawka 65
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niezależnie od potencjalnego wpływu 
energii jądrowej na dostawy energii i 
rozwój gospodarczy, poważne wypadki 
jądrowe mogą zagrażać zdrowiu ludzi. W 
związku z tym bezpieczeństwo jądrowe, 
oraz, w stosownych przypadkach, aspekty 
ochrony, powinny w jak największym 
stopniu zostać uwzględnione w programie 
badawczo-szkoleniowym Euratomu.

(4) Poważne wypadki jądrowe, 
rozprzestrzenianie broni jądrowej i 
terroryzm jądrowy potencjalnie mogą 
zagrażać zdrowiu ludzi i środowisku. W 
związku z tym bezpieczeństwo jądrowe, 
oraz, w stosownych przypadkach, aspekty 
ochrony, powinny w jak największym 
stopniu zostać uwzględnione w programie 
badawczo-szkoleniowym.

Or. en

Poprawka 66
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niezależnie od potencjalnego wpływu 
energii jądrowej na dostawy energii i 
rozwój gospodarczy, poważne wypadki 
jądrowe mogą zagrażać zdrowiu ludzi. W 
związku z tym bezpieczeństwo jądrowe,
oraz, w stosownych przypadkach, aspekty 
ochrony, powinny w jak największym 

(4) Niezależnie od potencjalnego wpływu 
energii jądrowej na dostawy energii i 
rozwój gospodarczy poważne wypadki 
jądrowe mogą zagrażać zdrowiu ludzi. W 
związku z tym bezpieczeństwo jądrowe 
oraz, w stosownych przypadkach – w 
odniesieniu do Wspólnego Centrum 
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stopniu zostać uwzględnione w programie 
badawczo-szkoleniowym Euratomu.

Badawczego – aspekty ochrony powinny w 
jak największym stopniu zostać 
uwzględnione w programie badawczo-
szkoleniowym Euratomu.

Or. fr

Uzasadnienie

Działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego nie należy do 
właściwości Euratomu. Tylko Wspólne Centrum Badawcze jest uprawnione do prowadzenia 
prac w tej dziedzinie. Należy to doprecyzować.

Poprawka 67
Peter Skinner, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niezależnie od potencjalnego wpływu 
energii jądrowej na dostawy energii i 
rozwój gospodarczy, poważne wypadki 
jądrowe, rozprzestrzenianie broni 
jądrowej i wrogie działania, w tym 
terroryzm jądrowy, mogą zagrażać 
zdrowiu ludzi. W związku z tym 
bezpieczeństwo jądrowe, oraz, w 
stosownych przypadkach, aspekty 
ochrony, powinny w jak największym 
stopniu zostać uwzględnione w programie 
Euratomu. Należy również poświęcić 
uwagę krajom trzecim graniczącym z 
Unią oraz transgranicznym aspektom 
bezpieczeństwa jądrowego, które 
uwypuklają wartość dodaną Unii.

Or. en

Poprawka 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Uruchomiono trzy ważne europejskie 
inicjatywy współpracy w zakresie nauki i 
technologii jądrowej. Są to: platforma 
technologiczna na rzecz zrównoważonej 
energetyki jądrowej (SNETP) i 
stowarzyszenie NUGENIA, platforma 
technologiczna na rzecz wdrożenia 
składowania geologicznego (IGDTP) oraz 
międzydyscyplinarna europejska 
inicjatywa w zakresie niskich dawek 
promieniowania (MELODI). Zarówno 
SNETP, jak i IGDTP są zgodne z celami 
planu EPSTE.

Or. en

Poprawka 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Europejska inicjatywa przemysłowa 
na rzecz zrównoważonej energii jądrowej 
(ESNII) ma na celu uruchomienie do 
2040 r. IV generacji reaktorów na
prędkich neutronach z zamkniętym 
cyklem paliwowym. Obejmuje trzy główne 
projekty: prototyp ASTRID (chłodzony 
sodem), demonstrator ALLEGRO 
(chłodzony gazem) i pilotażowy zakład 
technologiczny MYRRHA (chłodzony 
ołowiem).

Or. en
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Poprawka 70
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Jako że we wszystkich państwach 
członkowskich występują instalacje 
jądrowe lub korzysta się z materiałów 
radioaktywnych, w szczególności dla 
celów medycznych, Rada, w konkluzjach z 
dnia 2 grudnia 2008 r. uznała ciągłą 
potrzebę zachowania kwalifikacji w 
dziedzinie jądrowej, w szczególności 
poprzez właściwą edukację i szkolenia 
powiązane z badaniami naukowymi i 
koordynowane na szczeblu 
wspólnotowym.

(5) Jako że we wszystkich państwach 
członkowskich występują instalacje 
jądrowe, korzysta się z materiałów 
radioaktywnych, w szczególności dla 
celów medycznych lub mogą one być 
narażone na opady promieniotwórcze, 
Rada, w konkluzjach z dnia 2 grudnia 2008 
r. uznała ciągłą potrzebę zachowania 
kwalifikacji w dziedzinie jądrowej, w 
szczególności w dziedzinie ochrony przed 
promieniowaniem, poprzez właściwą 
edukację i szkolenia powiązane z 
badaniami naukowymi i koordynowane na 
szczeblu wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 71
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu 
ITER i jego przyszłym wykorzystaniu. 
Wkładem Wspólnoty zarządza się w 
ramach Europejskiego Wspólnego 
Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji 
Projektu ITER i Rozwoju Energii 
Termojądrowej (zwanego dalej „Fusion 

(6) Proponując finansowanie projektu 
ITER poza wieloletnimi ramami 
finansowymi (WRF) na lata 2014–2020, 
Komisja zasugerowała, by działania 
„Fusion for Energy”, w tym ITER, były
regulowane oddzielnym aktem prawnym. 
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for Energy”), ustanowionego decyzją 
Rady z dnia 27 marca 2007 r. Działania
„Fusion for Energy”, w tym ITER, są
regulowane oddzielnym aktem prawnym. 

Or. en

Poprawka 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER 
i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem 
Wspólnoty zarządza się w ramach 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego 
dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego 
decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
Działania „Fusion for Energy”, w tym 
ITER, są regulowane oddzielnym aktem 
prawnym.

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER 
i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem 
Wspólnoty zarządza się w ramach 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego 
dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego 
decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
Działania „Fusion for Energy”, w tym 
ITER, są regulowane oddzielnym aktem 
prawnym. Finansowanie projektów ITER 
należy jednak zabezpieczyć za 
pośrednictwem odrębnego mechanizmu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 73
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER 
i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem 
Wspólnoty zarządza się w ramach 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego 
dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego 
decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
Działania „Fusion for Energy”, w tym 
ITER, są regulowane oddzielnym aktem 
prawnym. 

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER 
i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem 
Wspólnoty zarządza się w ramach 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego 
dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego 
decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
Działania „Fusion for Energy”, w tym 
ITER, są regulowane oddzielnym aktem 
prawnym i nie są ujęte w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF).

Or. en

Poprawka 74
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby synteza jądrowa stała się realną 
opcją dla komercyjnej produkcji energii, 
należy najpierw zakończyć budowę ITER 
w odpowiednim czasie i rozpocząć jego 
eksploatację. Następnie należy ustalić 
ambitny, ale realistyczny plan działań 
zakładający rozpoczęcie produkcji energii 
elektrycznej do 2050 r. Cele te wymagają 
przekształcenia europejskiego programu 
syntezy jądrowej. Należy położyć większy 
nacisk na działania wspierające ITER. 
Należy to osiągnąć bez wywierania 
negatywnych skutków dla wiodącej 
pozycji Europy w środowisku naukowym 
związanym z syntezą jądrową.

skreślony
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Or. en

Poprawka 75
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno zapewnić niezależne wsparcie 
naukowo-technologiczne zorientowane na 
klienta w zakresie opracowania, rozwoju, 
realizacji i monitorowania polityki 
wspólnotowej w szczególności w 
dziedzinie badań i szkoleń związanych z 
bezpieczeństwem jądrowym oraz ochroną 
materiałów i instalacji jądrowych.

(8) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno zapewnić niezależne wsparcie 
naukowo-technologiczne zorientowane na 
klienta w zakresie opracowania, rozwoju, 
realizacji i monitorowania polityki 
wspólnotowej w szczególności w 
dziedzinie badań i szkoleń związanych z 
bezpieczeństwem jądrowym oraz ochroną 
materiałów i instalacji jądrowych.
Wsparcia tego należy udzielać z 
poszanowaniem kierunków polityki, które 
przyjmą instytucje europejskie, zwłaszcza 
na podstawie testów wytrzymałości 
elektrowni jądrowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zadaniem Wspólnego Centrum Badawczego jest wspieranie polityki wspólnotowej w 
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Uzasadnione jest zatem odczekanie, aż będą znane 
kierunki polityczne pożądane przez instytucje europejskie po przeprowadzeniu testów 
wytrzymałości elektrowni jądrowych, by właściwie określić program pracy JRC.

Poprawka 76
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Chociaż każde państwo członkowskie 
decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, 

(10) Chociaż każde państwo członkowskie 
decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, 
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rolą Unii jest opracowanie, w interesie 
wszystkich państw członkowskich, ram
wsparcia przełomowych badań nad 
technologią rozszczepienia jądrowego 
oraz tworzenia i zachowania wiedzy w tej 
dziedzinie, kładąc szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed 
promieniowaniem i nierozprzestrzenianie 
broni. Wymaga to uzyskania niezależnych 
dowodów naukowych, a kluczowy wkład 
w tym zakresie może zapewnić JRC. 
Wkład ten został uznany w komunikacie 
Komisji „Projekt przewodni strategii 
Europa 2020 Unia innowacji”9, w którym 
Komisja wyraziła zamiar wzmocnienia 
bazy faktograficznej dla celów stanowienia 
polityki poprzez działania JRC. 
Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest 
skupienie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych na 
priorytetach politycznych Unii.

Unia powinna nadal tworzyć ramy
wsparcia przełomowych badań nad 
bezpieczeństwem jądrowym, ochroną, 
pomiarami promieniowania i ochroną 
przed nim i nierozprzestrzenianiem broni,
oraz tworzenia i zachowania wiedzy w tej 
dziedzinie. Wymaga to uzyskania 
niezależnych dowodów naukowych, a 
kluczowy wkład w tym zakresie może 
zapewnić JRC. Wkład ten został uznany w 
komunikacie Komisji „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 Unia innowacji”9, w 
którym Komisja wyraziła zamiar 
wzmocnienia bazy faktograficznej dla 
celów stanowienia polityki poprzez 
działania JRC. Odpowiedzią JRC na to 
wyzwanie jest skupienie badań w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, w 
szczególności podczas likwidacji oraz 
gotowości na wypadek awarii, i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych 

Or. en

Poprawka 77
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Chociaż każde państwo członkowskie 
decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, 
rolą Unii jest opracowanie, w interesie 
wszystkich państw członkowskich, ram 
wsparcia przełomowych badań nad 
technologią rozszczepienia jądrowego oraz 
tworzenia i zachowania wiedzy w tej 
dziedzinie, kładąc szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed 
promieniowaniem i nierozprzestrzenianie 
broni. Wymaga to uzyskania niezależnych 
dowodów naukowych, a kluczowy wkład 
w tym zakresie może zapewnić JRC. 

(10) Chociaż każde państwo członkowskie 
decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, 
rolą Unii jest opracowanie, w interesie 
wszystkich państw członkowskich, ram 
wsparcia przełomowych badań nad 
technologią rozszczepienia jądrowego oraz 
tworzenia i zachowania wiedzy w tej 
dziedzinie, ze szczególnym naciskiem na 
bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed 
promieniowaniem i nierozprzestrzenianie 
broni. Wymaga to uzyskania niezależnych 
dowodów naukowych, a kluczowy wkład 
w tym zakresie może zapewnić JRC. 
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Wkład ten został uznany w komunikacie 
Komisji „Projekt przewodni strategii 
Europa 2020 Unia innowacji”9, w którym 
Komisja wyraziła zamiar wzmocnienia 
bazy faktograficznej dla celów stanowienia 
polityki poprzez działania JRC. 
Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest 
skupienie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych na 
priorytetach politycznych Unii.

Wkład ten został uznany w komunikacie 
Komisji „Projekt przewodni strategii 
Europa 2020 Unia innowacji”9, w którym 
Komisja wyraziła zamiar wzmocnienia 
bazy faktograficznej dla celów stanowienia 
polityki poprzez działania JRC. 
Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest 
skupienie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych na 
priorytetach politycznych Unii. Charakter 
tych prac należy doprecyzować z 
poszanowaniem kierunków polityki, które 
przyjmą instytucje europejskie, zwłaszcza 
na podstawie testów wytrzymałości 
elektrowni jądrowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zadaniem Wspólnego Centrum Badawczego jest istotnie wspieranie polityki wspólnotowej w 
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Uzasadnione jest zatem odczekanie, aż będą znane 
kierunki polityczne pożądane przez instytucje europejskie po przeprowadzeniu testów 
wytrzymałości elektrowni jądrowych, by właściwie określić program pracy JRC.

Poprawka 78
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ponieważ obywatele europejscy 
powinni być w centrum debat na szczeblu 
europejskim, należy w większej mierze 
włączyć Parlament Europejski w dyskusje 
i decyzje podejmowane w ramach 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Przyszedł czas, by w jak największej większej mierze włączyć w te działania Parlament 
Europejski jako przedstawiciela obywateli.

Poprawka 79
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program Euratomu powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu Euratomu.

(11) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program Euratomu powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu Euratomu. To świadome 
zaangażowanie obywateli w problematykę 
działań programu Euratomu wymaga 
większego udziału Parlamentu 
Europejskiego jako przedstawiciela 
obywateli europejskich.

Or. fr

Poprawka 80
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Program Euratomu powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności zawodu naukowca w Unii. 
Należy uwzględnić Europejską kartę 
naukowca i Kodeks postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych10, jak 
również inne stosowne dokumenty ramowe 
określone w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej, szanując 
jednocześnie ich dobrowolny charakter.

(13) Program Euratomu powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności zawodu naukowca w Unii, w 
szczególności z uwagi na niedobór 
kompetencji w dziedzinie likwidacji, 
pomiarów promieniowania i ochrony 
przed nim. Należy uwzględnić Europejską 
kartę naukowca i Kodeks postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych10, 
jak również inne stosowne dokumenty 
ramowe określone w kontekście 
europejskiej przestrzeni badawczej, 
szanując jednocześnie ich dobrowolny 
charakter.

Or. en

Poprawka 81
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Program Euratomu powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności zawodu naukowca w Unii. 
Należy uwzględnić Europejską kartę 
naukowca i Kodeks postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych10, jak 
również inne stosowne dokumenty ramowe 
określone w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej, szanując 
jednocześnie ich dobrowolny charakter.

(13) Program Euratomu powinien w 
większej mierze przyczynić się do 
zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych10, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

Or. cs

Poprawka 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez program 
Euratomu powinny być przestrzegane 
podstawowe zasady etyczne. Należy 
uwzględnić opinie Europejskiej Grupy do 
spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi.

(15) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez program 
Euratomu przestrzegane są zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także zastępować, ograniczać 
oraz udoskonalić wykorzystywanie 
zwierząt w badaniach i testach. Wszystkie 
działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „powinno” jest niewystarczające, ponieważ oznacza ono możliwość, tymczasem w tym 
kontekście należy jasno podkreślić, że chodzi o obowiązek. Sens art. 13 TFUE lepiej oddaje 
odniesienie do 3R: ograniczania, udoskonalania i zastępowania. W ten sposób 
zagwarantowana jest również lepsza spójność z art. 19 ust. 10 wniosku w sprawie zasad 
uczestnictwa i upowszechniania. Wykreślenie słowa „podstawowe” przed wyrażeniem 
„zasady etyczne” jest konieczne do zachowania spójności z punktem 24 preambuły 
rozporządzenia ustanawiającego program.

Poprawka 83
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy wywrzeć większy wpływ 
poprzez połączenie finansowania z 
programu Euratomu i sektora prywatnego 

(16) Należy wywrzeć większy wpływ 
poprzez połączenie finansowania z 
programu Euratomu i sektora prywatnego 
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w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych w kluczowych obszarach, w 
których badania i innowacje mogłyby 
przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w 
zakresie konkurencyjności. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zaangażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw.

w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych w kluczowych obszarach, w 
których badania i innowacje mogłyby 
przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w 
zakresie konkurencyjności. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zaangażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Potrzeba zwiększenia przyjmowania 
dostępnych środków wspólnotowych przez 
MŚP powinna mieć zastosowanie do MŚP 
pracujących w dziedzinie badań 
jądrowych w takim stopniu, jak dotyczy 
MŚP działających w innych dziedzinach, 
przy jednoczesnym przyjęciu wszelkich 
środków mających na celu zapobieganie 
ewentualnym przeciekom informacji i
naruszeniom sposobu działania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać wszelkie wysiłki na szczeblu międzynarodowym na rzecz walki z 
rozprzestrzenianiem broni jądrowej i handlem nią. Należy podjąć dodatkowe starania ze 
względu na mniejszy rozmiar i większą liczbę MŚP.

Poprawka 84
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Artykuł 7 traktatu Euratom nakłada na 
Komisję odpowiedzialność za prowadzenie 
programu Euratomu. Dla celów realizacji 
programu Euratomu, z wyjątkiem jego 
działań bezpośrednich, Komisję wspiera 
komitet konsultacyjny państw 
członkowskich mający zapewnić właściwą 
koordynację z politykami krajowymi w 
obszarach objętych programem badawczo-
szkoleniowym.

(25) Artykuł 7 traktatu Euratom nakłada na 
Komisję odpowiedzialność za prowadzenie 
programu Euratomu. Dla celów realizacji 
programu Euratomu, z wyjątkiem jego 
działań bezpośrednich, Komisję wspiera 
komitet konsultacyjny państw 
członkowskich mający zapewnić właściwą 
koordynację z politykami krajowymi w 
obszarach objętych programem badawczo-
szkoleniowym. Parlament Europejski 
powinien być zaangażowany w realizację 
programu przez Komisję.
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Or. fr

Poprawka 85
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Osiągnięcie celów programu 
Euratomu w stosownych dziedzinach 
wymaga prowadzenia działań 
przekrojowych, w ramach programu 
Euratomu oraz wspólnie z działaniami 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

(26) Osiągnięcie celów programu 
Euratomu w stosownych dziedzinach 
wymaga prowadzenia działań 
przekrojowych, w ramach programu 
Euratomu oraz wspólnie z działaniami 
programu ramowego „Horyzont 2020”. Nie 
powinno to mieć negatywnego wpływu na 
budżet i finansowanie programu 
ramowego „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 86
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Osiągnięcie celów programu 
Euratomu w stosownych dziedzinach 
wymaga prowadzenia działań 
przekrojowych, w ramach programu 
Euratomu oraz wspólnie z działaniami 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

(26) Osiągnięcie celów programu 
Euratomu w stosownych dziedzinach 
wymaga prowadzenia działań 
przekrojowych, w ramach programu 
Euratomu oraz wspólnie z działaniami 
programu ramowego „Horyzont 2020”.
Taka komplementarność jest już 
wystarczającym uzasadnieniem większego 
zaangażowania Parlamentu 
Europejskiego w działalność Euratomu.

Or. fr
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Poprawka 87
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program badawczo-szkoleniowy na okres 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2018 r., zwany dalej „programem 
Euratomu” oraz określa zasady 
uczestnictwa w tym programie, w tym 
uczestnictwa w programach organów 
finansujących zarządzających funduszami 
przyznawanymi zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz w działaniach 
prowadzonych wspólnie na mocy 
niniejszego rozporządzenia oraz programu 
ramowego „Horyzont 2020” 
ustanowionego decyzją XX/XXX/UE 
(zwanego dalej programem „Horyzont 
2020”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program badawczo-szkoleniowy na okres 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2018 r., zwany dalej „programem 
Euratomu”, oraz określa zasady 
uczestnictwa w tym programie, w tym 
uczestnictwa w programach organów 
finansujących zarządzających funduszami 
przyznawanymi zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz w działaniach 
prowadzonych wspólnie na mocy 
niniejszego rozporządzenia oraz programu 
ramowego „Horyzont 2020” 
ustanowionego decyzją XX/XXX/UE 
(zwanego dalej programem „Horyzont 
2020”).

Program ten zostanie przedłużony, by 
okres jego funkcjonowania pokrywał się z 
okresem funkcjonowania programu 
ramowego „Horyzont 2020”.

Or. fr

Poprawka 88
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu Euratomu jest 
poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych i 
ochrony przed promieniowaniem oraz 

1. Ogólnym celem programu Euratomu jest 
poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych. 
Cel ogólny jest realizowany przez działania 
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wkład w długoterminową dekarbonizację 
systemu energetycznego w sposób 
bezpieczny i wydajny. Cel ogólny jest 
realizowany przez działania określone w 
załączniku I w formie działań pośrednich i 
bezpośrednich, dążących do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w ust. 2 
i 3 niniejszego artykułu.

określone w załączniku I w formie działań 
pośrednich i bezpośrednich, dążących do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 89
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie bezpiecznej eksploatacji
systemów jądrowych;

a) wsparcie bezpiecznej likwidacji
systemów jądrowych, zaczynając od 
najbardziej niebezpiecznych reaktorów 
jądrowych w oparciu o rezultaty testów 
wytrzymałościowych przeprowadzonych w 
Unii;

Or. en

Poprawka 90
Peter Skinner, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wsparcie bezpiecznej eksploatacji 
wszystkich istniejących i przyszłych 
cywilnych systemów jądrowych;

Or. en
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Poprawka 91
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład w opracowanie rozwiązań 
służących gospodarowaniu jądrowymi 
odpadami końcowymi;

skreślona

Or. en

Poprawka 92
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie stworzenia i zrównoważonego 
rozwoju kompetencji w dziedzinie 
jądrowej na szczeblu Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 93
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie stworzenia i zrównoważonego 
rozwoju kompetencji w dziedzinie 
jądrowej na szczeblu Unii;

c) wsparcie w celu zapewnienia 
niezbędnych odpowiednio 
przygotowanych zasobów ludzkich oraz 
stworzenia i zrównoważonego rozwoju 
kompetencji w dziedzinie jądrowej na 
szczeblu Unii;
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Or. ro

Poprawka 94
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawa ochrony przed 
promieniowaniem;

d) wspieranie działalności badawczo-
rozwojowej w dziedzinie ochrony przed 
promieniowaniem;

Or. fr

Uzasadnienie

Użycie słowa „poprawa” sugeruje, że w poprzednich programach badawczych Euratomu 
zaniedbano ochronę przed promieniowaniem. Tak jednak nie było – ochrona przed 
promieniowaniem zawsze była ważnym elementem działalności badawczo-rozwojowej 
Euratomu.

Poprawka 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wkład w program R&D w wyniku 
zaleceń wymienionych w konkluzjach 
unijnych testów wytrzymałościowych (np. 
modelowanie sejsmiczne, badanie 
topnienia rdzenia itp.);

Or. en

Uzasadnienie

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators’ 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
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should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Poprawka 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wkład w program R&D w wyniku 
zaleceń wymienionych w konkluzjach 
unijnych testów wytrzymałościowych 
dotyczących m.in. modelowania 
sejsmicznego i symulacji topnienia 
rdzenia;

Or. en

Poprawka 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wsparcie dla długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju rozszczepienia 
jądrowego poprzez ulepszenia w zakresie 
wydłużenia czasu życia reaktorów lub 
projektowania nowych typów reaktorów;

Or. en

Poprawka 98
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dążenie do wykazania wykonalności 
wykorzystania syntezy jądrowej jako 
źródła energii poprzez wykorzystanie 
istniejących i nowopowstałych instalacji 
termojądrowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 99
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) stworzenie podstaw dla przyszłych 
elektrowni termojądrowych poprzez 
opracowanie materiałów, technologii i 
projektu koncepcyjnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 100
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) stworzenie podstaw dla przyszłych 
elektrowni termojądrowych poprzez 
opracowanie materiałów, technologii i 
projektu koncepcyjnego;

f) stworzenie podstaw dla przyszłych 
elektrowni termojądrowych i reaktorów 
rozszczepiających poprzez opracowanie 
materiałów, technologii i projektu 
koncepcyjnego;

Or. ro
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Poprawka 101
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) sprzyjanie innowacji i konkurencyjności 
przemysłowej;

g) sprzyjanie innowacji i konkurencyjności 
przemysłowej, zwłaszcza przez wsparcie 
sektora reaktorów przyszłości, bazujących 
na syntezie jądrowej i rozszczepieniu;

Or. fr

Uzasadnienie

Innowacyjność i konkurencyjność będą przede wszystkim wynikiem działalności badawczo-
rozwojowej w dziedzinie reaktorów przyszłości, bazujących zarówno na syntezie jądrowej, jak 
i na rozszczepieniu. Reaktory te powinno oczywiście charakteryzować bezpieczeństwo zgodne 
z najostrzejszymi normami.

Poprawka 102
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, a także poprawa 
gotowości na wypadek awarii;

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego 
podczas likwidacji, a także poprawa 
gotowości na wypadek awarii w przypadku 
wypadków jądrowych;

Or. en

Poprawka 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, a także poprawa 
gotowości na wypadek awarii;

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, a także zajmowanie 
się bezpośrednimi następstwami 
incydentów związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym, niezależnie od niskiego 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia;

Or. en

Uzasadnienie

Awaria w elektrowni jądrowej w Fukuszimie pokazała, że w mało prawdopodobnym 
przypadku poważnego wycieku substancji radioaktywnych konsekwencje nie były tak 
zrozumiałe, a sposób działania tak dobrze przygotowany, jak powinien być.

Poprawka 104
Peter Skinner, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) uzupełnienie wszelkich wymaganych 
usprawnień z zakresu bezpieczeństwa 
zasugerowanych w efekcie testów 
wytrzymałościowych przeprowadzonych w 
odniesieniu do wszystkich reaktorów 
jądrowych w Unii i w graniczących z Unią 
państwach trzecich; powinno się to 
koncentrować na wkładzie do programu 
R&D w oparciu o zalecenia wynikające z 
testów.

Or. en

Uzasadnienie

W 2011 r., po awarii w elektrowni jądrowej w Fukuszimie, we wszystkich elektrowniach 
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jądrowych w Unii przeprowadzono testy wytrzymałościowe. Jest ważne, aby za 
pośrednictwem ram wspierane były wszelkie wysiłki Unii mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa w elektrowniach na podstawie wyników tych testów. Program ramowy 
powinien koncentrować się na wdrożeniu aspektów R&D zalecanych w wyniku testów i nie
starać się powielać działań innych instrumentów i organów.

Poprawka 105
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Program Euratomu realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, tworzenia polityki, 
rynków i społeczeństwa.

4. Program Euratomu realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, tworzenia polityki, 
rynków i społeczeństwa, jak również 
bezpośrednie i bezpośrednie następstwa 
wypadków jądrowych.

Or. en

Poprawka 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Program Euratomu przyczynia się do 
realizacji planu EPSTE. Bezpośrednie i 
pośrednie działania w jego ramach 
powinny być spójne ze strategicznym 
programem badań trzech istniejących 
europejskich platform technologicznych w 
dziedzinie energii jądrowej: SNETP, 
IGDTP i MELODI.
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Or. en

Poprawka 107
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa realizacji programu 
Euratomu wynosi 1 788,889 mln EUR. 
Kwota ta jest podzielona w następujący 
sposób:

Koperta finansowa realizacji programu 
Euratomu wynosi 200 000 mln EUR. 
Kwota ta jest podzielona w następujący 
sposób:

Or. en

Poprawka 108
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa realizacji programu 
Euratomu wynosi 1 788,889 mln EUR. 
Kwota ta jest podzielona w następujący 
sposób:

Koperta finansowa na realizację programu 
Euratomu wynosi [1 974,319] mln EUR. 
Kwota ta jest podzielona w następujący 
sposób:

Or. fr

Uzasadnienie

Środki finansowe na działalność Euratomu, dotyczącą zarówno syntezy jądrowej, jak i 
rozszczepienia, są rażąco niewystarczające. Zwłaszcza w dziedzinie rozszczepienia od kilku 
okresów programowania budżet zaledwie indeksuje się stosownie do inflacji (podczas gdy 
budżet na działalność ogólną JRC bardzo istotnie wzrasta). Podobnie środki na koszty 
administracyjne programu Horyzont 2020 Euratomu z nieznanych powodów przewyższają 
środki na koszty administracyjne programu Horyzont 2020. Należy zatem ujednolicić te 
koszty, a oszczędności przeznaczyć na badania.
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Poprawka 109
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania pośrednie związane z 
programem badawczo-rozwojowym w 
zakresie syntezy jądrowej, 709,713 mln 
EUR;

skreślona

Or. en

Poprawka 110
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania pośrednie związane z 
programem badawczo-rozwojowym w 
zakresie syntezy jądrowej, 709,713 mln 
EUR;

a) działania pośrednie związane z 
programem badawczo-rozwojowym w 
zakresie syntezy jądrowej, [750] mln EUR;

Or. fr

Poprawka 111
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekt ITER zostaje włączony i jest 
finansowany ze środków WRF w pełny i 
przejrzysty sposób. Aspekty projektu nie 
związane bezpośrednio z badaniami i 
szkoleniami nie muszą być uwzględnione 
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w niniejszym finansowaniu w ramach 
Euratomu;

Or. en

Uzasadnienie

Projekt ITER powinien być finansowany ze środków WRF w celu zapobieżenia wszelkim 
podejrzeniom co do wycofania się z tego projektu, co może być postrzegane jako szkodliwe 
dla interesów Wspólnoty. Dalsze finansowanie projektu ITER za pośrednictwem WRF w 
większym stopniu przysłuży się jego długoterminowemu powodzeniu.

Poprawka 112
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania pośrednie związane z 
rozszczepieniem jądrowym, 
bezpieczeństwem jądrowym i ochroną 
przed promieniowaniem, 354,857 mln 
EUR;

b) działania pośrednie związane z ochroną 
przed promieniowaniem i zastosowania 
medyczne, 100 000 mln EUR;

Or. en

Poprawka 113
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania pośrednie związane z 
rozszczepieniem jądrowym, 
bezpieczeństwem jądrowym i ochroną 
przed promieniowaniem, 354,857 mln 
EUR;

b) działania pośrednie związane z 
rozszczepieniem jądrowym, 
bezpieczeństwem jądrowym i ochroną 
przed promieniowaniem, [500] mln EUR;

Or. fr
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Poprawka 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania pośrednie związane z 
rozszczepieniem jądrowym, 
bezpieczeństwem jądrowym i ochroną 
przed promieniowaniem, 354,857 mln 
EUR;

b) działania pośrednie związane z 
rozszczepieniem jądrowym, 
bezpieczeństwem jądrowym i ochroną 
przed promieniowaniem, 500 000 mln 
EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Rozszczepienie jądrowe jako niskoemisyjne źródło energii elektrycznej jest uwzględnione jako 
jedna z technologii niskoemisyjnych, które mają zostać opracowane w celu zapewnienia 
bardziej zrównoważonej przyszłości w ramach planu EPSTE.  Wobec braku specjalnego 
finansowania projektów w ramach planu EPSTE należy zwiększyć budżet na rozszczepienie 
jądrowe w ramach Horyzontu 2020 – tak jak w przypadku niejądrowych technologii 
niskoemisyjnych – tak aby prace Europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz 
zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) mogły postępować.

Poprawka 115
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania bezpośrednie, 724,319 mln 
EUR.

c) działania bezpośrednie, 200 000 mln 
EUR.

Or. en

Poprawka 116
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 
administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 13,5 %.

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu na wydatki 
administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 8 %.

Or. fr

Poprawka 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 
administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 13,5%.

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 
administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 8%.

Or. en

Uzasadnienie

Projektowane wydatki są zbyt wysokie. W przypadku najbardziej zbliżonych wniosków 
wydatki administracyjne Komisji zwykle nie przekraczają 8%. Komisja nie przedstawiła 
żadnego uzasadnienia dla tak znacznego wzrostu.

Poprawka 118
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 
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administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 13,5%.

administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 7%.

Or. en

Uzasadnienie

Projektowane wydatki są zbyt wysokie.

Poprawka 119
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wspólnota nie powinna 
wykorzystywać środków i programów 
unijnych ani wspólnotowych do działań 
bezpośrednich i pośrednich, innych niż 
działania, o których mowa w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 120
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wspólnota dąży do szerszego i 
częstszego sięgania do funduszy 
strukturalnych w badaniach jądrowych 
oraz zapewnia korzystanie z tych funduszy 
w zgodzie z priorytetami Wspólnoty w 
dziedzinie badań.

Or. cs
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Poprawka 121
Peter Skinner, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wspólnota dąży do dalszego 
korzystania z funduszy strukturalnych na 
potrzeby badań jądrowych i zapewnia 
dostosowanie funduszy do priorytetów 
badawczych Wspólnoty.

Or. en

Poprawka 122
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr XX/2012 [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania] zastępuje i stanowi 
następstwo funduszy gwarancyjnych dla 
uczestników ustanowionych zgodnie z 
rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i 
rozporządzeniem (Euratom) nr XX/XX 
[zasady uczestnictwa programu Euratomu 
2012-2013].

3. Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr XX/2012 [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania] zastępuje i stanowi 
następstwo funduszy gwarancyjnych dla 
uczestników ustanowionych zgodnie z 
rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i 
rozporządzeniem (Euratom) nr 139/2012.

Or. en

Poprawka 123
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie kwoty z funduszy gwarancyjnych 
dla uczestników ustanowionych zgodnie z 
rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i 
rozporządzeniem (Euratom) nr XX/XX 
[zasady uczestnictwa w programie 
Euratomu 2012-2013] z dniem 31 grudnia 
2013 r. przenosi się do funduszu 
gwarancyjnego dla uczestników. 
Uczestnicy w działaniach realizowanych 
na mocy decyzji XX/XX [program 
Euratomu 2012-2013], którzy podpisali 
umowy o udzielenie dotacji po dniu 31 
grudnia 2013 r. przekazują swój wkład na 
rzecz funduszu gwarancyjnego dla 
uczestników.

Wszelkie kwoty z funduszy gwarancyjnych 
dla uczestników ustanowionych zgodnie z 
rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i 
rozporządzeniem (Euratom) nr 139/2012  z 
dniem 31 grudnia 2013 r. przenosi się do 
funduszu gwarancyjnego dla uczestników. 
Uczestnicy w działaniach realizowanych 
na mocy decyzji 2012/94/Euratom, którzy 
podpisali umowy o udzielenie dotacji po 
dniu 31 grudnia 2013 r. przekazują swój 
wkład na rzecz funduszu gwarancyjnego 
dla uczestników.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 139/2012 ustanawia zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach 
programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2012–2013). Decyzja Rady 2012/94/Euratom dotyczy 
szczegółowego programu, który ma zostać przeprowadzony w drodze działań pośrednich, 
wdrażającego program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011).

Poprawka 124
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy, o którym mowa w 
ust. 1 może być połączony z wkładu 
finansowego na działania pośrednie 
określone w art. 4 niniejszego
rozporządzenia i art. 6 rozporządzenia
(UE) nr XX/XXXX [ustanawiającego

2. Wkład finansowy, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu pochodzi 
jedynie z wkładu finansowego na działania 
pośrednie określone w art. 4 niniejszego 
rozporządzenia.



PE492.642v01-00 38/63 AM\906555PL.doc

PL

program „Horyzont 2020”], realizowane 
w ramach jednego systemu finansowania.

Or. en

Poprawka 125
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równe szanse mężczyzn i kobiet w 
badaniach

Or. en

Poprawka 126
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program Euratomu zapewnia skuteczne 
promowanie równouprawnienia płci oraz
uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych 
i innowacji.

Program Euratomu zapewnia skuteczne 
promowanie równości między 
mężczyznami i kobietami. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest zmiana sformułowania użytego w tym artykule, tak aby uwzględnić 
sformułowanie w TUE, TFUE i w art. 23 Karty praw podstawowych: Takie treści zawsze 
odnoszą się do koncepcji „równości między mężczyznami i kobietami”, a nie do 
sformułowania odnoszącego się do „płci”, które nie jest powszechnie przyjęte. Wyrażenie 
„wymiar płci” jest niejednoznaczne w odniesieniu do treści projektów i może być również 
wiązane z działaniami, które są kontrowersyjne i co do których nie ma ogólnej zgody.
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Poprawka 127
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, zasadę ochrony 
godności ludzkiej, zasadę prymatu istoty 
ludzkiej, prawo do prywatności, prawo do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
zdrowia fizycznego i psychicznego istoty 
ludzkiej, prawo do niedyskryminacji oraz 
konieczność zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi.

Or. it

Uzasadnienie

Brakuje dwóch z najważniejszych zasad stosowanych w analizowanej dziedzinie: zasady 
ochrony godności ludzkiej (zob. np. art. 1 Karty praw podstawowych)oraz zasady prymatu 
istoty ludzkiej. Użycie terminu „istota ludzka” pozwala na rozszerzenie zakresu ochrony 
zapewnionego przez przepis, termin ten ma charakter bardziej „naukowy”, bardziej 
obiektywny i mniej kontrowersyjny, należy zatem preferować jego użycie w instrumentach 
prawnych.

Poprawka 128
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wieloletni program prac uwzględnia 
również istotne działania badawcze 
prowadzone przez państwa członkowskie, 
państwa stowarzyszone oraz organizacje 
europejskie i międzynarodowe. Są one 
aktualizowane w miarę potrzeb.

Wieloletni program prac przedkłada się 
Radzie Gubernatorów JRC oraz 
przedstawia Radzie Ministrów i 
Parlamentowi Europejskiemu. 
Obowiązkowo uwzględnia on istotne 
działania badawcze prowadzone przez 
państwa członkowskie, państwa 
stowarzyszone oraz organizacje 
europejskie i międzynarodowe, by unikać 
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jakiegokolwiek powielania działań 
badawczych w Europie i optymalnie 
wykorzystywać zasoby finansowe. Są one 
aktualizowane w miarę potrzeb.

Or. fr

Uzasadnienie

Budżet Wspólnego Centrum Badawczego rośnie w takim stopniu, że należy zaostrzyć 
monitorowanie jego programu prac i sprawdzać jego spójność z programami badań państw 
członkowskich.

Poprawka 129
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa odpowiednio od art. 
3 ust. 3 decyzji Rady 84/338/Euratom, 
EWWiS, EWG oraz od pkt 9 decyzji Rady 
z dnia 16 grudnia 1980 r. komitetom 
konsultacyjnym przewodniczy Komisja.

skreślony

Or. fr

Poprawka 130

Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozwijania sieci pomiarów 
radioaktywności w środowisku i 
natychmiastowego publicznego 
udostępniania wszelkich zebranych 
danych.
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Or. xm

Poprawka 131

Peter Skinner, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę poświęca się wszystkim 
reaktorom badawczym i obiektom 
jądrowym, które są zlokalizowane w
państwach trzecich, lecz których położenie 
geograficzne jest bardzo bliskie terytoriom 
państw członkowskich, zwłaszcza jeśli 
znajdują się one blisko obszarów o 
niebezpiecznym położeniu pod względem 
geograficznym i geologicznym.

Or. en

Poprawka 132
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, ochronę interesów 
finansowych Unii przez stosowanie 
środków zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i innym nielegalnym 
działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, 
w razie wykrycia nieprawidłowości, przez 
odzyskiwanie kwot nienależnie 
wypłaconych a także, w stosownych 
przypadkach, przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, ochronę interesów 
finansowych Unii przez stosowanie 
środków zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i innym nielegalnym 
działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, 
w razie wykrycia nieprawidłowości, przez 
odzyskiwanie kwot nienależnie 
wypłaconych a także, w stosownych 
przypadkach, przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.
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Parlament Europejski jest informowany o 
tych środkach.

Or. fr

Poprawka 133
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz 
Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia 
do audytu, na podstawie dokumentacji i na 
miejscu, wobec wszystkich beneficjentów 
dotacji, wykonawców i podwykonawców, 
którzy otrzymują od Unii środki na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

2. Komisja lub jej przedstawiciele, 
Parlament Europejski oraz Trybunał 
Obrachunkowy mają uprawnienia do 
audytu, na podstawie dokumentacji i na 
miejscu, wobec wszystkich beneficjentów 
dotacji, wykonawców i podwykonawców, 
którzy otrzymują od Unii środki na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 134
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w 
umowach o współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, umowach o 
udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu 
dotacji i zamówieniach wynikających z 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia 
wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał 
Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia 
takich audytów, kontroli i inspekcji na 
miejscu.

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w 
umowach o współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, umowach o 
udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu 
dotacji i zamówieniach wynikających z 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia 
wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał 
Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia 
takich audytów, kontroli i inspekcji na 
miejscu. Parlament Europejski jest 
niezwłocznie informowany o wynikach 
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tych audytów.

Or. fr

Poprawka 135
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 31 grudnia 2022 r. Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów oceny 
ex-post programu Euratomu. Ocena 
obejmuje zasadność, realizację i 
osiągnięcia oraz skutki długoterminowe i 
trwałość środków i przyczyni się do 
podjęcia decyzji na temat ewentualnego 
przedłużenia, zmiany lub zawieszenia 
kolejnych środków.

Ocena obejmuje zasadność, realizację i 
osiągnięcia oraz skutki długoterminowe i 
trwałość środków i przyczyni się do 
podjęcia decyzji na temat ewentualnego 
przedłużenia, zmiany lub zawieszenia 
kolejnych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uzyskać czas potrzebny do zadecydowania, czy i jak można przedłużyć ten program 
badawczy poza 2018 r., Komisja musi przedstawić propozycję ewentualnego przedłużenia, 
zmiany lub zawieszenia kolejnych środków nie później niż w dniu 31 maja 2017 r.

Poprawka 136
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji wszelkich danych i informacji 
koniecznych do oceny i monitorowania 
przedmiotowych środków.

4. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji i Parlamentowi Europejskiemu 
wszelkich danych i informacji koniecznych 
do oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków.
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Or. fr

Poprawka 137
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprzez osiągnięcie celów określonych w 
art. 3 program Euratomu intensyfikuje 
wyniki uzyskane w ramach trzech celów 
priorytetowych programu ramowego 
„Horyzont 2020”: doskonałej bazy 
naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle 
oraz stawiania czoła wyzwaniom 
społecznym. Program Euratomu wspiera 
w szczególności uzyskanie w przyszłości 
niezawodnego, trwałego i 
konkurencyjnego systemu energetycznego 
w obliczu malejącej ilości zasobów, 
rosnącego zapotrzebowania na energię i 
zmiany klimatu.

Poprzez osiągnięcie celów określonych w 
art. 3 program Euratomu intensyfikuje 
wyniki uzyskane w ramach trzech celów 
priorytetowych programu ramowego 
„Horyzont 2020”: doskonałej bazy 
naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle 
oraz stawiania czoła wyzwaniom 
społecznym.

Or. en

Poprawka 138
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia rozwoju energii termojądrowej
jako realnej opcji dla komercyjnej, 
bezemisyjnej produkcji energii będzie 
rozwijać się zgodnie z planem działania 
obejmującym najważniejsze etapy, którego 
celem jest osiągnięcie produkcji energii 
elektrycznej do 2050 r. W celu realizacji 

Energia termojądrowa nie jest 
przedstawiona jako realna opcja dla 
komercyjnej produkcji energii elektrycznej 
w żadnym przedstawionym do tej pory 
scenariuszu na rok 2050. Zatem na prace 
nad syntezą jądrową w Unii nie zostaną 
przeznaczone żadne dodatkowe środki 
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tej strategii przeprowadzona zostanie 
radykalna restrukturyzacja prac nad 
syntezą jądrową w Unii, obejmująca 
zarządzanie, finansowanie i kierowanie, 
zapewniająca przeniesienie nacisku z 
samych badań na projektowanie, budowę 
i eksploatację w przyszłości instalacji 
takich jak ITER, DEMO i nowych 
instalacji wykraczających poza nie. 
Wymaga to bliskiej współpracy całego 
środowiska zajmującego się syntezą 
jądrową w Unii, Komisji i krajowych 
agencji finansujących.

unijne/wspólnotowe.

Or. en

Poprawka 139
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ogólnym celem, wsparcie 
wspólnych działań badawczych w zakresie 
bezpiecznej eksploatacji systemów 
reaktorów (łącznie z obiektami jądrowego 
cyklu paliwowego) stosowanych w Unii 
lub, w zakresie niezbędnym dla 
zachowania ogólnej wiedzy fachowej w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego w 
Unii, na tych typach reaktorów, które 
mogą być stosowane w przyszłości, z 
wyłącznym uwzględnieniem aspektów 
bezpieczeństwa, w tym wszystkich 
aspektów cyklu paliwowego, takich jak 
podział i transmutacja.

Zgodnie z ogólnym celem, wsparcie 
wspólnych działań badawczych w zakresie 
bezpiecznej likwidacji systemów 
reaktorów jądrowych (łącznie z obiektami 
jądrowego cyklu paliwowego) 
stosowanych w Unii.

Or. en

Poprawka 140
Michèle Rivasi
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Wkład w opracowanie rozwiązań 
służących gospodarowaniu jądrowymi 
odpadami końcowymi (doskonała baza 
naukowa, wyzwania społeczne)

skreślona

Wspólne lub skoordynowane działania 
badawcze dotyczące pozostałych 
kluczowych aspektów składowania 
geologicznego wypalonego paliwa 
jądrowego i długotrwałych odpadów 
promieniotwórczych oraz, w stosownych 
przypadkach, demonstracja w dziedzinie 
technologii i bezpieczeństwa. Działania te 
promują opracowanie wspólnego 
stanowiska Unii w odniesieniu do 
głównych kwestii związanych z 
gospodarowaniem odpadami, od 
usuwania paliwa po unieszkodliwianie. 
Działania badawcze związane z 
gospodarowaniem pozostałymi 
strumieniami odpadów radioaktywnych, 
dla których nie istnieją obecnie procesy 
dojrzałe pod względem przemysłowym.

Or. en

Poprawka 141
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Poprawa ochrony przed 
promieniowaniem (doskonała baza 
naukowa, wyzwania społeczne)

(d) Wspieranie działalności badawczo-
rozwojowej w dziedzinie ochrony przed 
promieniowaniem (doskonała baza 
naukowa, wyzwania społeczne)
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Or. fr

Uzasadnienie

Użycie słowa „poprawa” sugeruje, że w poprzednich programach badawczych Euratomu 
zaniedbano ochronę przed promieniowaniem. Tak jednak nie było – ochrona przed 
promieniowaniem zawsze była ważnym elementem działalności badawczo-rozwojowej 
Euratomu.

Poprawka 142
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Dążenie do wykazania wykonalności 
wykorzystania syntezy jądrowej jako 
źródła energii poprzez wykorzystanie 
istniejących i nowopowstałych instalacji 
termojądrowych (wiodąca pozycja w 
przemyśle, wyzwania społeczne)

skreślona

Wsparcie wspólnych działań badawczych 
podejmowanych przez członków 
Europejskiej umowy na rzecz rozwoju 
syntezy jądrowej w celu zapewnienia 
szybkiego rozpoczęcia wysokiej jakości 
eksploatacji ITER, w tym między innymi 
wykorzystanie stosownych instalacji (w 
tym Joint European Torus - JET), 
zastosowanie zintegrowanego 
modelowania z wykorzystaniem 
zaawansowanych komputerów oraz 
działania szkoleniowe mające na celu 
przygotowanie następnego pokolenia 
naukowców i inżynierów.

Or. en

Poprawka 143
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) Stworzenie podstaw dla przyszłych 
elektrowni termojądrowych poprzez 
opracowanie materiałów, technologii i 
projektu koncepcyjnego (wiodąca pozycja 
w przemyśle, wyzwania społeczne)

skreślona

Wsparcie wspólnych działań 
podejmowanych przez członków 
Europejskiej umowy na rzecz rozwoju 
syntezy jądrowej w celu opracowania i 
kwalifikacji materiałów dla 
demonstracyjnej elektrowni, 
wymagających między innymi podjęcia 
prac przygotowawczych dla 
odpowiedniego obiektu testowania 
materiałów, oraz wynegocjonowania 
udziału Unii w tym obiekcie w stosownych 
ramach międzynarodowych.
Wsparcie wspólnych działań badawczych 
podejmowanych przez członków 
Europejskiej umowy na rzecz rozwoju 
syntezy jądrowej, dotyczących kwestii 
eksploatacji reaktora oraz opracowania i 
demonstracji wszystkich stosownych 
technologii związanych z demonstracyjną 
elektrownią termojądrową. Działania 
obejmują przygotowanie kompletnego 
projektu koncepcyjnego demonstracyjnej 
elektrowni oraz analizę potencjału 
wykorzystania stellaratorów w 
elektrowniach.

Or. en

Poprawka 144
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) Sprzyjanie innowacji i 
konkurencyjności przemysłowej (wiodąca 
pozycja w przemyśle)

skreślona

Realizacja lub wsparcie zarządzania 
wiedzą i transferu technologii z badań 
współfinansowanych w ramach 
niniejszego programu do przemysłu, z 
wykorzystaniem wszystkich 
innowacyjnych aspektów badań.
Promowanie innowacji poprzez, między 
innymi, otwarty dostęp do publikacji 
naukowych, bazę danych dla zarządzania 
wiedzą i upowszechniania oraz 
promowanie technologii w programach 
edukacyjnych.
W dalszej perspektywie program 
Euratomu będzie wspierał przygotowanie i 
rozwój konkurencyjnego sektora syntezy 
jądrowej, w szczególności poprzez 
realizację planu działań w zakresie 
technologii prowadzącego do stworzenia 
elektrowni termojądrowej przy aktywnym 
zaangażowaniu przemysłu w fazie 
projektowania i rozwoju.

Or. en

Poprawka 145
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.1 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) Europejska umowa na rzecz rozwoju 
syntezy jądrowej

skreślona

Dotację (dotacja na współfinansowanie 
programu) przyznaje się podmiotowi 
prawnemu ustanowionemu lub 
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wyznaczonemu przez członków 
Europejskiej umowy na rzecz rozwoju 
syntezy jądrowej w celu realizacji i 
koordynacji ich działań. Dotacja ta może 
obejmować środki niefinansowe 
Wspólnoty, takie jak naukowa i 
techniczna eksploatacja obiektu JET 
zgodnie z art. 10 traktatu Euratom, lub 
oddelegowanie personelu Komisji.

Or. en

Poprawka 146
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania jądrowe JRC mają na celu 
wsparcie realizacji dyrektyw Rady 
2009/71/Euratom28   i 2011/70/Euratom29  
oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi 
priorytetem jest zapewnienie najwyższej 
jakości bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych 
w Unii i na arenie międzynarodowej.  JRC 
zmobilizuje niezbędne zdolności i wiedzę 
fachową w celu oceny i poprawy 
bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz 
pokojowego wykorzystania energii 
jądrowej i innych zastosowań 
niepolegających na rozszczepieniu, w celu 
zapewnienia bazy naukowej dla 
stosownego prawodawstwa Unii oraz, w 
stosownych przypadkach, w celu 
reagowania zgodnie ze swoją misją i 
kompetencjami na incydenty i wypadki 
jądrowe. W tym celu JRC będzie 
prowadzić badania i oceny, dostarczać 
referencji i norm oraz prowadzić 
specjalne szkolenia i działania 
edukacyjne. W stosownych wypadkach 
należy dążyć do uzyskania synergii z 

skreślony
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platformą technologiczną na rzecz 
zrównoważonej energetyki jądrowej 
(SNETP).

Or. en

Poprawka 147
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania jądrowe JRC mają na celu 
wsparcie realizacji dyrektyw Rady 
2009/71/Euratom28 i 2011/70/Euratom29

oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi 
priorytetem jest zapewnienie najwyższej 
jakości bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych 
w Unii i na arenie międzynarodowej. JRC 
zmobilizuje niezbędne zdolności i wiedzę 
fachową w celu oceny i poprawy
bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz 
pokojowego wykorzystania energii 
jądrowej i innych zastosowań 
niepolegających na rozszczepieniu, w celu 
zapewnienia bazy naukowej dla 
stosownego prawodawstwa Unii oraz, w 
stosownych przypadkach, w celu 
reagowania zgodnie ze swoją misją i 
kompetencjami na incydenty i wypadki 
jądrowe. W tym celu JRC będzie 
prowadzić badania i oceny, dostarczać 
referencji i norm oraz prowadzić specjalne 
szkolenia i działania edukacyjne. W 
stosownych wypadkach należy dążyć do 
uzyskania synergii z platformą 
technologiczną na rzecz zrównoważonej 
energetyki jądrowej (SNETP).

Działania jądrowe JRC mają na celu 
wsparcie realizacji dyrektyw Rady 
2009/71/Euratom28 i 2011/70/Euratom29

oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi 
priorytetem jest zapewnienie najwyższej 
jakości bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych 
w Unii i na arenie międzynarodowej. JRC 
zmobilizuje w szczególności niezbędne 
zdolności i wiedzę fachową, by wnieść 
wkład w działalność badawczo-rozwojową 
w dziedzinie bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych oraz pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej i innych zastosowań 
niepolegających na rozszczepieniu, w celu 
zapewnienia bazy naukowej dla 
stosownego prawodawstwa Unii oraz, w 
stosownych przypadkach, w celu 
reagowania zgodnie ze swoją misją i 
kompetencjami na incydenty i wypadki 
jądrowe. W tym celu JRC będzie 
prowadzić badania i oceny, dostarczać 
referencji i norm oraz prowadzić specjalne 
szkolenia i działania edukacyjne. Należy 
obowiązkowo dążyć do uzyskania synergii 
z platformą technologiczną na rzecz 
zrównoważonej energetyki jądrowej 
(SNETP), by optymalnie wykorzystywać 
zasoby ludzkie i finansowe przeznaczane 
w Europie na działalność badawczo-
rozwojową w dziedzinie energii jądrowej.
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Or. fr

Uzasadnienie

Tekst przeredagowano tak, by ponownie przenieść działania JRC na pole działalności 
badawczo-rozwojowej w dziedzinie bezpieczeństwa. JRC nie jest organem ds. zapewniania 
bezpieczeństwa, jego zadaniem nie jest zatem „ocena” bezpieczeństwa instalacji ani 
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto należy bezwzględnie dążyć do optymalnego 
wykorzystania zasobów.

Poprawka 148
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC przyczyni się do opracowania 
narzędzi i metod pozwalających na 
uzyskanie wysokich norm bezpieczeństwa 
dla reaktorów jądrowych i cykli 
paliwowych mających znaczenie dla 
Europy. Narzędzia i metody obejmą:

W ścisłym porozumieniu z właściwymi 
podmiotami badawczymi w UE JRC 
przyczyni się do opracowania narzędzi i 
metod pozwalających na uzyskanie 
wysokich norm bezpieczeństwa dla 
reaktorów jądrowych i cykli paliwowych 
mających znaczenie dla Europy. Narzędzia 
i metody obejmą:

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst przeredagowano tak, by ponownie ukierunkować działania JRC na obszary leżące w 
jego kompetencji. JRC nie jest organem ds. zapewniania bezpieczeństwa, jego zadaniem nie 
jest zatem zarządzanie w sytuacjach kryzysowych ani dostarczanie odpowiedniego wsparcia 
technicznego; jest to zadanie istniejących w Europie ośrodków technicznych ds. 
bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczone zasoby należy ponadto bezwzględnie dążyć do 
koordynacji działań podmiotów badawczych w Europie i optymalnego wykorzystania 
zasobów.

Poprawka 149
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (a) – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) analizy i modelowanie poważnych 
wypadków oraz metodykę oceny 
marginesów bezpieczeństwa eksploatacji 
instalacji jądrowych; wsparcie 
opracowania wspólnego europejskiego 
podejścia do oceny zaawansowanych cykli 
paliwowych i projektów; oraz analizę i 
upowszechnianie wniosków wyciągniętych 
z doświadczeń z eksploatacji. JRC 
powinno wzmacniać repozytorium 
informacji zwrotnych na temat 
doświadczeń operacyjnych w zakresie 
elektrowni jądrowych („European 
Clearinghouse on NPP Operational 
Experience Feedback”), w celu reagowania 
na zagrożenia dla bezpieczeństwa 
jądrowego po awarii elektrowni 
Fukushima;

(1) analizy i modelowanie poważnych 
wypadków oraz metodykę oceny 
marginesów bezpieczeństwa eksploatacji 
instalacji jądrowych; wsparcie 
opracowania wspólnego europejskiego 
podejścia do oceny zaawansowanych cykli 
paliwowych i projektów oraz analizę i 
upowszechnianie wniosków wyciągniętych 
z doświadczeń z eksploatacji; JRC 
powinno kontynuować działalność 
repozytorium informacji zwrotnych na 
temat doświadczeń operacyjnych w 
zakresie elektrowni jądrowych („European 
Clearinghouse on NPP Operational 
Experience Feedback”) w celu reagowania 
na zagrożenia dla bezpieczeństwa 
jądrowego po awarii elektrowni 
Fukushima, dalej odwołując się do wiedzy 
specjalistycznej państw członkowskich w 
tej dziedzinie;

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst przeredagowano tak, by ponownie ukierunkować działania JRC na obszary leżące w 
jego kompetencji. JRC nie jest organem ds. zapewniania bezpieczeństwa, jego zadaniem nie 
jest zatem zarządzanie w sytuacjach kryzysowych ani dostarczanie odpowiedniego wsparcia 
technicznego; jest to zadanie istniejących w Europie ośrodków technicznych ds. 
bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczone zasoby należy ponadto bezwzględnie dążyć do 
koordynacji działań podmiotów badawczych w Europie i optymalnego wykorzystania 
zasobów.

Poprawka 150
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (a) – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) ze względu na postęp naukowy i 
wymogi bezpieczeństwa wycofanie z 



PE492.642v01-00 54/63 AM\906555PL.doc

PL

eksploatacji i rozbiórka instalacji 
jądrowych stanowią obiecujące rynki; 
Unia Europejska powinna mieć do 
dyspozycji najlepsze technologie w tej 
dziedzinie, wymagającej coraz bardziej 
zaawansowanych technik (cięcie w 
wodzie, cięcie laserowe, roboty najnowszej 
generacji, by unikać interwencji ze strony 
ludzi itd.).

Or. fr

Poprawka 151
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (a) – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) wzmocnienie potencjału Unii w 
zakresie reagowania na wypadki i 
incydenty jądrowe poprzez dalsze 
opracowanie systemów alarmowych i 
modeli radiologicznego rozprzestrzeniania 
się substancji radiologicznych w powietrzu 
oraz poprzez mobilizację zasobów i wiedzy 
eksperckiej pozwalających na analizę i 
modelowanie wypadków jądrowych, a 
także stosowne wsparcie techniczne.

(3) wzmocnienie potencjału Unii w 
zakresie reagowania na wypadki i 
incydenty jądrowe poprzez dalsze 
rozwijanie systemów alarmowych i modeli 
radiologicznego rozprzestrzeniania się 
substancji radiologicznych w środowisku 
(powietrzu, wodzie, glebie) oraz poprzez 
mobilizację zasobów i wiedzy eksperckiej 
pozwalających na analizę i modelowanie 
wypadków jądrowych, a także stosowne 
wsparcie techniczne; JRC powinno dalej 
doskonalić EURDEP (europejska 
platforma wymiany danych 
radiologicznych), by w czasie niemal 
rzeczywistym udostępniać publicznie 
pochodzące z krajów europejskich 
potwierdzone dane z monitoringu 
radiologicznego, w tym na temat stężenia 
substancji radioaktywnych w powietrzu; 
ponadto na terytorium Unii rozszerzona 
zostanie niezwykle czuła sieć wykrywania 
radionuklidów, zdolna przede wszystkim 
do wykrycia śladowych ilości 
radioaktywnego jodu niepochodzącego z 
wybuchu jądrowego, a dane z 
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monitoringu będą publicznie dostępne w 
czasie rzeczywistym. 

Or. xm

Poprawka 152
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (a) – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) wzmocnienie potencjału Unii w 
zakresie reagowania na wypadki i 
incydenty jądrowe poprzez dalsze 
opracowanie systemów alarmowych i 
modeli radiologicznego rozprzestrzeniania 
się substancji radiologicznych w 
powietrzu oraz poprzez mobilizację 
zasobów i wiedzy eksperckiej 
pozwalających na analizę i modelowanie 
wypadków jądrowych, a także stosowne 
wsparcie techniczne.

(3) wymiana doświadczeń z właściwymi 
podmiotami z państw członkowskich ds. 
zarządzania w razie wypadków i 
incydentów jądrowych, zwłaszcza poprzez 
mobilizację zasobów i wiedzy eksperckiej 
pozwalających na analizę i modelowanie 
wypadków jądrowych, a także stosowne 
wsparcie techniczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst przeredagowano tak, by ponownie ukierunkować działania JRC na obszary leżące w 
jego kompetencji. JRC nie jest organem ds. zapewniania bezpieczeństwa, jego zadaniem nie 
jest zatem zarządzanie w sytuacjach kryzysowych ani dostarczanie odpowiedniego wsparcia 
technicznego; jest to zadanie istniejących w Europie ośrodków technicznych ds. 
bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczone zasoby należy ponadto bezwzględnie dążyć do 
koordynacji działań podmiotów badawczych w Europie i optymalnego wykorzystania 
zasobów.

Poprawka 153
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Wspieranie polityki Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych oraz 
przedmiotowych zmian w prawodawstwie 
Unii

skreślona

JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w 
zakresie zapewniania niezależnych 
dowodów naukowych i technicznych, 
niezbędnych dla wspierania 
zmieniającego się prawodawstwa Unii w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji 
jądrowych.
Jako instytucja odpowiedzialna za 
realizację Euratomu na 
Międzynarodowym Forum IV Generacji 
(GIF), JRC będzie w dalszym ciągu 
koordynować wkład Wspólnoty w GIF. 
JRC będzie dążyć do ustanowienia i 
rozwoju międzynarodowej współpracy 
badawczej z głównymi krajami 
partnerskimi i organizacjami 
międzynarodowymi (MAEA, OECD/NEA) 
w celu promowania unijnej polityki w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji 
jądrowych.

Or. en

Poprawka 154
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – podpunkt 2.2 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w 
zakresie zapewniania niezależnych 
dowodów naukowych i technicznych, 
niezbędnych dla wspierania zmieniającego 

JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w 
zakresie zapewniania niezależnych 
dowodów naukowych i technicznych, 
niezbędnych dla wspierania zmieniającego 
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się prawodawstwa Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych.

się prawodawstwa Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych.
Charakter tych prac należy doprecyzować 
z poszanowaniem kierunków polityki, 
które przyjmą instytucje europejskie, 
zwłaszcza na podstawie testów 
wytrzymałości elektrowni jądrowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zadaniem Wspólnego Centrum Badawczego jest istotnie wspieranie polityki wspólnotowej w 
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Uzasadnione jest zatem odczekanie, aż będą znane 
kierunki polityczne pożądane przez instytucje europejskie po przeprowadzeniu testów 
wytrzymałości elektrowni jądrowych, by właściwie określić program pracy JRC.

Poprawka 155
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania przekrojowe i interakcje z 
programem „Horyzont 2020” –
programem ramowym w zakresie badań 
naukowych i innowacji

skreślona

Dla osiągnięcia celów programu 
Euratomu należy zapewnić właściwe 
powiązania i interakcje z programem 
szczegółowym programu ramowego 
„Horyzont 2020”, takie jak wspólne 
zaproszenia do składania wniosków.
Program Euratomu może przyczynić się 
do instrumentu dłużnego i kapitałowego 
opracowanego na mocy programu 
ramowego „Horyzont 2020”, który 
zostanie rozszerzony o cele, o których 
mowa w art. 3.

Or. en
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Poprawka 156
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponieważ w ostatecznym rozrachunku 
badania podstawowe mogą mieć 
zastosowanie w dziedzinie energii 
jądrowej, a także w innych obszarach 
badań objętych programem „Horyzont 
2020”, badania te mogą być finansowane 
ze środków programu ERBN.

Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie na badania podstawowe kwalifikowane niesłusznie jako „jądrowe” nie można 
uzyskać finansowania z ERBN na podstawie argumentu, że należą one do zakresu działań 
Euratomu. Należy unikać takiej dyskryminacji, gdyż zadaniem ERBN jest wspieranie 
wszelkich badań podstawowych.

Poprawka 157
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Międzynarodowa współpraca będzie 
promowana w wielostronnych ramach 
(takich jak MAEA, OECD, ITER, GIF) 
oraz poza nimi, poprzez kontynuację 
istniejącej i rozwój nowej dwustronnej 
współpracy z państwami posiadającymi 
silną bazę badawczo-rozwojową i 
przemysłową oraz działające, 
projektowane lub budowane instalacje 
badawcze.

Międzynarodowa współpraca będzie 
promowana w wielostronnych ramach 
(takich jak MAEA, OECD, GIF) oraz poza 
nimi, poprzez kontynuację istniejącej i 
rozwój nowej dwustronnej współpracy z 
państwami posiadającymi silną bazę 
badawczo-rozwojową i przemysłową oraz 
działające, projektowane lub budowane 
instalacje badawcze.
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Or. en

Poprawka 158
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Wsparcie bezpiecznej eksploatacji 
systemów jądrowych

skreślona

– Odsetek finansowanych projektów 
(wspólne badania lub działania 
koordynowane), które mogą doprowadzić 
do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa 
praktyki jądrowej w Europie.

Or. en

Poprawka 159
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Wkład w opracowanie rozwiązań 
służących gospodarowaniu jądrowymi 
odpadami końcowymi;

skreślona

– Liczba składowisk w głębokich
warstwach geologicznych dla wypalonego 
paliwa jądrowego lub odpadów 
wysokoaktywnych planowanych w 
Europie, dla których Wspólnota wspierała 
przygotowanie systemu zabezpieczeń i 
ewentualny etap przedbudowlany.

Or. en
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Poprawka 160
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Liczba pracowników naukowych i 
stażystów w programie syntezy jądrowej 
Euratomu.

skreślone

Or. en

Poprawka 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wkład w program R&D w wyniku 
zaleceń wymienionych w konkluzjach 
unijnych testów wytrzymałościowych, 
takich jak modelowanie sejsmiczne lub 
symulacje topnienia rdzenia.
– odsetek finansowanych projektów, które 
mogą ułatwić stosowanie niniejszych 
zaleceń.

Or. en

Poprawka 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (d b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) wsparcie dla długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju rozszczepienia 
jądrowego poprzez ulepszenia w zakresie
wydłużenia czasu życia reaktorów lub 
projektowania nowych typów reaktorów;
– odsetek finansowanych projektów, które 
mogą mieć wyraźny wpływ w zakresie 
wydłużenia czasu życia reaktorów lub 
projektowania nowych typów reaktorów.

Or. en

Poprawka 163
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Dążenie do wykazania wykonalności 
wykorzystania syntezy jądrowej jako 
źródła energii poprzez wykorzystanie 
istniejących i nowopowstałych instalacji 
termojądrowych

skreślona

– Liczba publikacji we wpływowych 
czasopismach.

Or. en

Poprawka 164
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) Stworzenie podstaw dla przyszłych 
elektrowni termojądrowych poprzez 
opracowanie materiałów, technologii i 
projektu koncepcyjnego

skreślona

– Odsetek ważnych etapów planu 
działania w zakresie syntezy jądrowej 
ustalonych na lata 2014-2018 
osiągniętych przez program Euratomu.

Or. en

Poprawka 165
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) Sprzyjanie innowacji i 
konkurencyjności przemysłowej

skreślona

– Liczba produktów lub usług powstałych 
w wyniku badań syntezy jądrowej w 
programie Euratomu.
– Liczba wniosków patentowych 
złożonych przez europejskie laboratoria 
syntezy jądrowej.

Or. en

Poprawka 166
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (g) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Liczba wniosków patentowych – Liczba wniosków patentowych i 
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złożonych przez europejskie laboratoria 
syntezy jądrowej.

dotyczących modeli użytkowych złożonych 
przez europejskie laboratoria syntezy 
jądrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie

Poprawka 167
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – litera (b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Liczba publikacji poddanych recenzji 
naukowej

– Liczba publikacji poddanych recenzji 
naukowej, wniosków patentowych i 
dotyczących modeli użytkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Kładzenie zbyt dużego nacisku na najczęściej cytowane publikacje stwarza preferencje dla 
ugruntowanych obszarów badań ze szkodą dla promowania innowacji i konkurencyjności w 
przemyśle. Dysponując budżetem w wysokości 724,319 mln EUR produktywność naukowa 
JRC powinna być w większym stopniu nastawiona na rzeczywistą europejską wartość dodaną.


