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Pozměňovací návrh 13
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že Smlouva o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii stále nedává Evropskému 
parlamentu právo spolurozhodovat,

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 7 Smlouvy 
o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-
0032/2012),

– s ohledem na článek 7 Smlouvy 
o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, podle kterého Rada 
s Parlamentem pouze konzultovala (C7-
0032/2012),

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh legislativního usnesení
Bod 1
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Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 1. zamítá návrh Komise;

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 1. zamítá návrh Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 1. vyjadřuje kladné stanovisko 
k pozměněnému návrhu Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi ke změně svého návrhu 
tak, aby Euratom zastavil výstavbu 
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experimentálního reaktoru ITER 
a vypověděl dohodu o ITER;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 21. listopadu 2006 Evropské 
společenství pro atomovou energii (dále 
jen „Euratom“), Čínská lidová republika, 
Indická republika, Japonsko, Korejská 
republika, Ruská federace a Spojené státy 
americké podepsaly Dohodu o založení 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy ITER pro společnou realizaci 
projektu ITER (dále jen „dohoda 
o ITER“). Dohodou o ITER se zakládá 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy ITER (dále jen „organizace 
ITER”), která je plně odpovědná za 
výstavbu, provoz, využívání a deaktivaci 
zařízení ITER.

(1) Dne 21. listopadu 2006 Evropské 
společenství pro atomovou energii (dále 
jen „Euratom“), Čínská lidová republika, 
Indická republika, Japonsko, Korejská 
republika, Ruská federace a Spojené státy 
americké podepsaly Dohodu o založení 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy ITER  (Mezinárodní pokusný 
termonukleární reaktor) pro společnou 
realizaci projektu ITER (dále jen „dohoda 
o ITER“). Dohodou o ITER se zakládá 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy ITER (dále jen „organizace 
ITER”), která je plně odpovědná za 
výstavbu, provoz, využívání a deaktivaci 
zařízení ITER.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Dohoda ITER umožňuje stranám 
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dohodu vypovědět. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
António Fernando Correia de Campos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V rámci jednání za účelem získání 
podpory ostatních smluvních stran ITER 
pro umístění zařízení ITER v Evropě byla 
v roce 2007 uzavřena Dohoda mezi vládou 
Japonska a Evropským společenstvím pro 
atomovou energii o společném provádění 
činností v rámci širšího přístupu v oblasti 
výzkumu energie z jaderné syntézy , která 
stanoví doplňkové společné výzkumné 
činnosti v oblasti jaderné syntézy na území 
Japonska pro zajištění rychlého zahájení 
provozu zařízení ITER s vysokým 
výkonem. Činnosti v rámci širšího přístupu 
a další činnosti související s projektem 
ITER jsou uskutečňovány prostřednictvím 
společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy. 
Financování činností v rámci širšího 
přístupu je zajišťováno především formou 
věcných příspěvků od některých členů 
společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy 
a zbývající část příspěvku Euratomu je 
pokryta z jeho rozpočtu.

(3) V rámci jednání za účelem získání 
podpory ostatních smluvních stran ITER 
pro umístění zařízení ITER v Evropě byla 
v roce 2007 uzavřena Dohoda mezi vládou 
Japonska a Evropským společenstvím pro 
atomovou energii o společném provádění 
činností v rámci širšího přístupu v oblasti 
výzkumu energie z jaderné syntézy , která 
stanoví doplňkové společné výzkumné 
činnosti v oblasti jaderné syntézy na území 
Japonska pro zajištění rychlého zahájení 
provozu zařízení ITER s vysokým 
výkonem. Činnosti v rámci širšího přístupu 
a další činnosti související s projektem 
ITER jsou uskutečňovány prostřednictvím 
společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy. 
Financování činností v rámci širšího 
přístupu je zajišťováno především formou 
věcných příspěvků od některých členů 
společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy 
a zbývající část příspěvku Euratomu je 
pokryta z jeho rozpočtu. V dokumentu 
organizace Evropské dohody o vývoji 
jaderné syntézy z roku 2012 (EFDA) 
nazvaném „A Roadmap to the Realisation 
of Fusion Energy“ se uvádí, že dokud 
ITER nezahájí svůj provoz, je zapotřebí 
poskytovat stálou finanční podporu na 
klíčové projekty a provádět činnosti 
výzkumu a vývoje v klíčových oblastech 
s cílem vyřešit vědecké a technické 
překážky realizace energie z jaderné 
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syntézy.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Odhadované náklady na výstavbu 
projektu ITER se zvýšily ve srovnání 
s původními odhady z roku 2001, ze 
kterých vycházela dohoda o ITER. Rada 
Evropské unie ve svých závěrech ze dne 
12. července 2010 ke stavu projektu ITER 
a dalšímu možnému postupu omezila 
evropský příspěvek na fázi výstavby 
projektu ITER na částku 6,6 miliardy EUR 
v hodnotě roku 2008. Podle těchto závěrů 
je evropský příspěvek financován 
Euratomem (80 %) a Francií (20 %) 
a zahrnuje konstrukční náklady, provozní 
náklady a nepředvídané výdaje.
V důsledku uvedených závěrů navrhla 
Komise změnu interinstitucionální dohody 
ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni 
a řádném finančním řízení , pokud jde 
o víceletý finanční rámec na období 2007–
2013, s cílem poskytnout projektu ITER 
dodatečné finanční prostředky na období 
2012–2013.

(4) Odhadované náklady na pouhou 
výstavbu projektu ITER na rok 2010 se 
zvýšily ve srovnání s původními odhady 
z roku 2001, ze kterých vycházela dohoda 
o ITER, prakticky na trojnásobek; 
tj. z necelých 5,9 miliard eur v roce 2001  
(v cenách roku 2008) na přibližně 16 
miliard eur v roce 2010 (v cenách roku 
2008); Rada Evropské unie ve svých 
závěrech ze dne 12. července 2010 ke 
stavu projektu ITER a dalšímu možnému 
postupu omezila evropský příspěvek na 
fázi výstavby projektu ITER (45 % celkové 
částky) na částku 6,6 miliardy EUR 
v hodnotě roku 2008. Podle těchto závěrů 
je evropský příspěvek financován 
Euratomem (80 %) a Francií (20 %) 
a zahrnuje konstrukční náklady, a provozní 
náklady včetně finančních a rozpočtových 
dopadů na projekt ITER, které měla 
přírodní pohroma v Japonsku v roce 
2011, a dopadů souvisejících s tím, že 
i ITER musí projít zátěžovým testem 
jaderných reaktorů. V důsledku 
uvedených závěrů navrhla Komise změnu 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006 o rozpočtové kázni 
a řádném finančním řízení , pokud jde 
o víceletý finanční rámec na období 2007–
2013, s cílem poskytnout projektu ITER 
dodatečné finanční prostředky na období 



PE506.175v01-00 8/32 AM\928808CS.doc

CS

2012–2013.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Odhadované náklady na výstavbu 
projektu ITER se zvýšily ve srovnání 
s původními odhady z roku 2001, ze 
kterých vycházela dohoda o ITER. Rada 
Evropské unie ve svých závěrech ze dne 
12. července 2010 ke stavu projektu ITER 
a dalšímu možnému postupu omezila
evropský příspěvek na fázi výstavby 
projektu ITER na částku 6,6 miliardy EUR 
v hodnotě roku 2008. Podle těchto závěrů 
je evropský příspěvek financován 
Euratomem (80 %) a Francií (20 %) 
a zahrnuje konstrukční náklady, provozní 
náklady a nepředvídané výdaje.
V důsledku uvedených závěrů navrhla 
Komise změnu interinstitucionální dohody 
ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni 
a řádném finančním řízení , pokud jde 
o víceletý finanční rámec na období 2007–
2013, s cílem poskytnout projektu ITER 
dodatečné finanční prostředky na období 
2012–2013.

(4) Odhadované náklady na výstavbu 
projektu ITER se zvýšily ve srovnání 
s původními odhady z roku 2001, ze 
kterých vycházela dohoda o ITER. Rada 
Evropské unie ve svých závěrech ze dne 
12. července 2010 ke stavu projektu ITER 
a dalšímu možnému postupu stanovila
evropský příspěvek na fázi výstavby 
projektu ITER na částku nejméně
6,6 miliardy EUR v hodnotě roku 2008.
Podle těchto závěrů je evropský příspěvek 
financován Euratomem (80 %) a Francií
(20 %) a zahrnuje konstrukční náklady, 
provozní náklady a nepředvídané výdaje.
V důsledku uvedených závěrů navrhla 
Komise změnu interinstitucionální dohody 
ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni 
a řádném finančním řízení , pokud jde 
o víceletý finanční rámec na období 2007–
2013, s cílem poskytnout projektu ITER 
dodatečné finanční prostředky na období 
2012–2013.

Or. nl

Pozměňovací návrh 24
Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Měla by být dodržena maximální výše 
financování ITER. Žádné vícenáklady 
nesmí ohrozit financování a úspěšné 
provádění jiných politik Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Odhady nákladů na výstavbu ITER 
z roku 2010 nebyly revidovány, ačkoli 
došlo k nesčetným případům jejich 
překročení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“  navrhla, aby byl projekt 
ITER financován mimo víceletý finanční 
rámec. Proto by měl být zřízen doplňkový 
výzkumný program pro projekt ITER pro
období 2014 až 2018.

(5) Budou-li cíle projektu ITER v oblasti 
výstavby a provozu splněny včas, upevní 
tento projekt vedoucí postavení EU na 
poli jaderné syntézy. K doplňkovému 
programu by měly mít možnost přispívat 
i třetí země, které uzavřely s Euratomem 
dohodu o spolupráci v oblasti řízené 
jaderné syntézy, díky níž jsou programy 
těchto zemí připojeny k programům 
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Euratomu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“  navrhla, aby byl projekt 
ITER financován mimo víceletý finanční
rámec. Proto by měl být zřízen doplňkový 
výzkumný program pro projekt ITER pro 
období 2014 až 2018.

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“ navrhla, aby byl projekt 
ITER financován nad stropy víceletého 
finančního rámce, čímž by bylo zajištěno, 
aby případné překročení nákladů 
neohrozilo financování a úspěšné 
provádění jiných politik Unie, zejména 
v oblasti výzkumu, a to při zachování 
veškerých pravomocí obou složek 
rozpočtového orgánu. Proto by měl být 
zřízen doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER pro období 2014 až 2018.

Or. en

Odůvodnění

Řešení spočívající ve vyčlenění ITER z VFR, tj. nad jeho stropy, by mělo tu výhodu, že by se 
předešlo případným přerozdělením ve prospěch ITER na úkor jiných programů EU 
a konkrétně výzkumných programů v rámci okruhu 1a (hlavně Horizont 2020), k čemuž 
v minulosti již došlo.

Pozměňovací návrh 28
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“  navrhla, aby byl projekt 
ITER financován mimo víceletý finanční 
rámec. Proto by měl být zřízen doplňkový 
výzkumný program pro projekt ITER pro
období 2014 až 2018.

(5)  Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“  správně navrhla, aby byl 
projekt ITER financován mimo víceletý 
finanční rámec, aby nedocházelo 
k překrývání s programy EU, jako jsou 
programy výzkumu, vzdělávání 
a zvyšování konkurenceschopnosti MSP.
Proto by měl být zřízen doplňkový 
výzkumný program pro období 2014 až 
2018, aby členské státy, které si tak budou 
přát, mohly dobrovolně přispívat 
k financování ITER za podmínek 
stanovených ve výše uvedených závěrech
Rady ze dne 12. července 2010.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Příspěvek EU k celkových nákladům 
na výstavbu a provoz ITER včetně 
nepředvídaných nákladů nepřekročí 
v žádném případě částku stanovenou 
Evropskou radou dne 12. července 2010. 
Pokud v budoucnosti dojde k překročení 
rozpočtu, nesmí se tak stát na úkor 
evropských daňových poplatníků ani 
evropského rozpočtu. Evropská komise by 
měla rovněž co nejdříve vypracovat odhad 
nákladů na zastavení provozu a demontáž 
ITER.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
příspěvky členských států na základě 
sazby uplatňované na hrubý národní 
důchod (AND) každého členského státu, 
která je stanovena pro účely výpočtu 
příspěvku do souhrnného rozpočtu
Evropské unie určeného na vlastní zdroje 
odvozené z HND. Tyto příspěvky se 
odvedou do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a jsou účelově vázány na 
tento program. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci 
v oblasti řízené jaderné syntézy, která 
přidružuje jejich příslušné výzkumné 
programy k programům Euratomu, by 
rovněž měly mít možnost přispívat 
k uvedenému programu.

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
v rámci stávajícího rozpočtu ITER.

Or. nl

Pozměňovací návrh 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
příspěvky členských států na základě 
sazby uplatňované na hrubý národní 
důchod (HND) každého členského státu, 
která je stanovena pro účely výpočtu 
příspěvku do souhrnného rozpočtu 

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
z prostředků VFR. Financování by mělo 
zůstávat v mezích VFR, přičemž by měla 
být vyčleněna maximální částka příspěvku 
z rozpočtu Unie na období 2014-2018 
a další financování projektu ITER by 
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Evropské unie určeného na vlastní zdroje 
odvozené z HND. Tyto příspěvky se 
odvedou do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a jsou účelově vázány na 
tento program. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 
jejich příslušné výzkumné programy 
k programům Euratomu, by rovněž měly 
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

nemělo narušit ostatní projekty 
financované z podokruhu 1a VFR. Třetí 
země, které uzavřely s Euratomem dohodu 
o spolupráci v oblasti řízené jaderné 
syntézy, která přidružuje jejich příslušné 
výzkumné programy k programům 
Euratomu, by rovněž měly mít možnost 
přispívat k uvedenému programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
příspěvky členských států na základě 
sazby uplatňované na hrubý národní 
důchod (HND) každého členského státu, 
která je stanovena pro účely výpočtu 
příspěvku do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určeného na vlastní zdroje 
odvozené z HND. Tyto příspěvky se 
odvedou do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a jsou účelově vázány na 
tento program. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 
jejich příslušné výzkumné programy 
k programům Euratomu, by rovněž měly 
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován nad 
rámec stropů VFR a maximální částka 
financování by měla být v rozpočtu Unie
v nařízení o VFR. Tato maximální částka 
představuje dodatečné prostředky 
k rozpočtu navrženému Komisí pro 
program Horizont 2020 nebo jiné 
programy Unie. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 
jejich příslušné výzkumné programy 
k programům Euratomu, by rovněž měly 
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

Or. en

Odůvodnění

Toto financování představuje dodatečné prostředky ke zdrojům navrženým Komisí pro 
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program Horizont 2020 nebo jiné programy Unie.

Pozměňovací návrh 33
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
příspěvky členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se odvedou do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie a jsou 
účelově vázány na tento program. Třetí 
země, které uzavřely s Euratomem dohodu 
o spolupráci v oblasti řízené jaderné 
syntézy, která přidružuje jejich příslušné 
výzkumné programy k programům 
Euratomu, by rovněž měly mít možnost 
přispívat k uvedenému programu.

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován
dobrovolnými příspěvky členských států.
Tyto příspěvky se odvedou do souhrnného 
rozpočtu Evropské unie a jsou účelově 
vázány na tento program. Třetí země, které 
uzavřely s Euratomem dohodu o spolupráci 
v oblasti řízené jaderné syntézy, která 
přidružuje jejich příslušné výzkumné 
programy k programům Euratomu, by 
rovněž měly mít možnost přispívat 
k uvedenému programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
António Fernando Correia de Campos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Navzdory opatření k zamezení růstu 
nákladů, která by měla být nadále 
uplatňována, může dojít k tomu, že 
náklady na projekt ITER budou 
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v důsledku jeho vědecké povahy, velkého 
rozsahu a technologických rizik nadále 
překračovány. Tím by neměly být 
ohroženy omezené zdroje rozpočtu Unie 
a provádění ostatních důležitých politik 
Unie, zvláště v okruhu 
„Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost“.  Ochrana rozpočtu Unie 
proti těmto vícenákladům musí využívat 
vhodných právních záruk.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je tedy zjevné, že projekt nebude 
financován ze souhrnného rozpočtu EU, 
který je určen víceletým finančním 
rámcem (VFR).  Projekt musí být 
financován samostatně a nesmí zejména 
zatěžovat rozpočet na výzkum obsažený 
v okruhu 1a (Horizont 2020).

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Přečerpání prostředků nad rámec 
maximální částky (...) stanovené 
v článku 3 by nemělo mít dopad na jiné 
projekty financované z rozpočtu Unie 
a mělo by být financováno případně 



PE506.175v01-00 16/32 AM\928808CS.doc

CS

z dodatečných zdrojů nad rámec stropů.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Obě složky rozpočtového orgánu by 
měly souhlasit s tím, že je třeba se vyhnout 
jakémukoli odložení nebo převodu 
nepoužitých prostředků na platby 
souvisejících s projektem ITER, a zavazují 
se ke spolupráci, aby se takové situaci 
předešlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Výbor pro vědu a techniku poskytl 
Komisi stanovisko k programu Euratomu 
pro výzkum a odbornou přípravu (2014–
2018), přispívajícímu k rámcovému 
programu pro výzkum a inovace 
„Horizont 2020“. Vědecká a technická 
náplň činností souvisejících s projektem 
ITER zůstala v tomto doplňkovém 
výzkumném programu stejná,

(8) Výbor pro vědu a techniku poskytl 
Komisi, avšak nikoli Parlamentu,
stanovisko k programu Euratomu pro 
výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), 
přispívajícímu k rámcovému programu pro 
výzkum a inovace „Horizont 2020“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Obě složky rozpočtového orgánu by 
měly souhlasit s tím, že je třeba se vyhnout 
jakémukoli odložení nebo převodu 
nepoužitých prostředků na platby 
souvisejících s projektem ITER, a zavazují 
se ke spolupráci, aby se takové situaci 
předešlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V souladu s prioritami navrženými 
v plánu EFDA pro jadernou syntézu 
z roku 2012 by měl významnou úlohu 
v energetické transformaci hrát projekt 
Joint European Torus (JET).

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

 Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje se doplňkový výzkumný program 
pro projekt ITER na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2018 (dále jen
„program“). Program financuje činnosti
nezbytné pro poskytnutí příspěvku 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (dále jen „Euratom“) organizaci 
ITER, včetně činností nutných pro 
výstavbu, provoz a využívání zařízení 
ITER, jakož i činností souvisejících 
s projektem ITER. Vědecký 
a technologický cíl, odůvodnění a činnosti 
programu jsou uvedeny v příloze.

Zřizuje se doplňkový výzkumný program 
pro projekt ITER na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2018 (dále jen
„program“). Program financuje činnosti
týkající se odůvodnění a činnosti programu
dle přílohy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 2 573 
milionů EUR (v běžných cenách) podle 
článku 3.

Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 2 573 
milionů EUR (v běžných cenách) nad 
stropy víceletého finančního rámce podle 
článku 3, navíc k rozpočtu, který Komise 
navrhla pro program Horizont 2020 či 
jiné programy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Řešení spočívající ve vyčlenění ITER z VFR, tj. nad jeho stropy, by mělo tu výhodu, že by se 
předešlo případným přerozdělením ve prospěch ITER na úkor jiných programů EU 
a konkrétně výzkumných programů v rámci okruhu 1a (hlavně Horizont 2020), k čemuž 
v minulosti již došlo.
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Pozměňovací návrh 43
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 2 573 
milionů EUR (v běžných cenách) podle
článku 3.

Program je financován z dobrovolných 
příspěvků členských států podle článku 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .

Program je financován ze stávajícího
rozpočtu ITER.

Or. nl

Pozměňovací návrh 45
António Fernando Correia de Campos
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .

Program je financován z víceletého 
finančního rámce nad stropy VFR, 
zejména okruhu 1a. Vícenáklady nad 
maximální výší příspěvku uvedené 
v článku 2 nesmí mít dopad na rozpočet 
Unie a jsou financovány příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován příspěvky
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 

Program je financován z dobrovolných 
příspěvků členských států. Tyto příspěvky 
se považují za vnější účelově vázané 
příjmy programu v souladu s článkem XX 
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .
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č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je financován příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .  

Program je financován příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] .  

Program nemůže být financován ze 
souhrnného rozpočtu EU stanoveného ve 
VFR.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Třetí země, které uzavřely s Euratomem 
dohodu o spolupráci v oblasti řízené 
jaderné syntézy, díky níž jsou příslušné 
výzkumné programy těchto zemí 
přidruženy k programům Euratomu, (dále 
jen „přidružené země“) mohou 
k programu rovněž přispívat.

K programu mohou přispívat třetí země, 
které uzavřely s Euratomem dohodu 
o spolupráci v oblasti řízené jaderné 
syntézy, díky níž jsou příslušné výzkumné 
programy těchto zemí přidruženy 
k programům Euratomu, (dále jen
„přidružené země“).
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Or. nl

Pozměňovací návrh 49
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. června 2016 předloží Komise Radě 
a Evropskému parlamentu, který zaujme 
stanovisko, hodnocení provádění 
doplňkového výzkumného program pro 
projekt ITER (2014–2018) v polovině 
období.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme vhodná opatření k zajištění 
toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek 
a případně účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi.

Komise přijme vhodná opatření k zajištění 
toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek 
a účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
sankcemi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme vhodná opatření k zajištění 
toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek 
a případně účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi.

Komise přijme vhodná opatření k zajištění 
toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti nebo chyby, zpětným 
získáním neoprávněně vyplacených částek 
a případně účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr 
mají pravomoc provádět na základě 
dokumentů a kontrol a inspekcí na místě 
audit u všech příjemců grantů, dodavatelů, 
subdodavatelů a jiných třetích stran, kteří 
obdrželi finanční prostředky Unie na 
základě tohoto rozhodnutí.

Evropský parlament, Komise nebo její 
zástupci a Účetní dvůr mají pravomoc 
provádět na základě dokumentů a kontrol 
a inspekcí na místě audit u všech příjemců 
grantů, dodavatelů, subdodavatelů a jiných 
třetích stran, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie na základě tohoto 
rozhodnutí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Jean-Pierre Audy
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen první nebo druhý 
pododstavec, uvede se v dohodách 
o spolupráci s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi a dohodách 
a rozhodnutích o grantu a smlouvách 
uzavřených v rámci provádění tohoto 
rozhodnutí výslovně, že Komise, Účetní 
dvůr a OLAF jsou oprávněny provádět 
audity a kontroly a inspekce na místě.

Aniž je dotčen první nebo druhý 
pododstavec, uvede se v dohodách 
o spolupráci s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi a dohodách 
a rozhodnutích o grantu a smlouvách 
uzavřených v rámci provádění tohoto 
rozhodnutí výslovně, že Komise, Účetní 
dvůr a OLAF jsou oprávněny provádět 
audity a kontroly a inspekce na místě. 
Výsledky těchto kontrol se sdělí 
Evropskému parlamentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme vhodná opatření k zajištění 
toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek 
a případně účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi.

Komise přijme vhodná opatření k zajištění 
toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto rozhodnutí 
finanční zájmy Unie chráněny použitím 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání, 
účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek 
a případně účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi. Komise rovněž 
zavede vhodná opatření, která zajistí 
náležitou kontrolu rizik a zabrání 
přečerpávání nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme vhodná opatření 
k zajištění toho, aby byly při provádění 
akcí financovaných podle tohoto 
rozhodnutí finanční zájmy Unie chráněny 
použitím preventivních opatření proti 
podvodům, korupci a jinému 
protiprávnímu jednání, účinnými 
kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, 
zpětným získáním neoprávněně 
vyplacených částek a případně účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

2. Komise přijme vhodná opatření 
k zajištění toho, aby byly při provádění 
akcí financovaných podle tohoto 
rozhodnutí finanční zájmy Unie chráněny 
použitím preventivních opatření proti 
podvodům, korupci a jinému 
protiprávnímu jednání, účinnými 
kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, 
zpětným získáním neoprávněně 
vyplacených částek a případně účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi. 
Komise rovněž uplatní vhodná opatření, 
která zajistí náležitou kontrolu rizik 
a zabrání přečerpávání nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr 
mají pravomoc provádět na základě 
dokumentů a kontrol a inspekcí na místě 
audit u všech příjemců grantů, dodavatelů, 
subdodavatelů a jiných třetích stran, kteří 
obdrželi finanční prostředky Unie na 
základě tohoto rozhodnutí.

Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr 
mají pravomoc provádět na základě 
dokumentů a kontrol a inspekcí na místě 
audit u všech příjemců grantů, dodavatelů, 
subdodavatelů a jiných třetích stran, kteří 
obdrželi finanční prostředky Unie na 
základě tohoto rozhodnutí. Komise 
pravidelně informuje Evropský parlament 
o vývoji programu, zejména pokud jde 
o náklady a časový plán.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z výše uvedeného rozpočtu nebudou 
poskytovány dodatečné finanční 
prostředky na projekt ITER. Žádné 
nepředvídané financování překračující 
stanovený limit nebude získání ze zdrojů 
paralelních projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha – Vědecký a technologický cíl – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem doplňkového výzkumného 
programu pro projekt ITER je realizovat 
projekt ITER jako významný krok 
k vytvoření prototypů reaktorů pro 
elektrárny založené na jaderné syntéze, 
které budou bezpečné, udržitelné, šetrné 
k životnímu prostředí a hospodářsky 
životaschopné.

 Cílem doplňkového výzkumného 
programu pro projekt ITER je realizovat 
projekt ITER.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh rozhodnutí
Příloha – Vědecký a technologický cíl – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem doplňkového výzkumného 
programu pro projekt ITER je realizovat 
projekt ITER jako významný krok 
k vytvoření prototypů reaktorů pro 
elektrárny založené na jaderné syntéze, 
které budou bezpečné, udržitelné, šetrné 
k životnímu prostředí a hospodářsky 
životaschopné.

Cílem doplňkového výzkumného programu 
pro projekt ITER je realizovat projekt 
ITER jako významný krok k vytvoření 
prototypů reaktorů pro elektrárny založené 
na jaderné syntéze, které budou bezpečné,
čisté a hospodářsky rentabilní.

Or. nl

Pozměňovací návrh 60
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha – Vědecký a technologický cíl – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 První prioritou strategie k dosažení 
tohoto cíle je výstavba zařízení ITER
(velkého experimentálního zařízení pro 
demonstraci vědecké a technické 
proveditelnosti energie z jaderné syntézy),
po které bude následovat výstavba 
demonstrační elektrárny založené na 
jaderné syntéze.

Pokud dojde k výstavbě zařízení ITER
(velkého experimentálního zařízení pro 
demonstraci vědecké a technické 
proveditelnosti energie z jaderné syntézy),
mělo by se tak stát na základě 
dobrovolných příspěvků členských států a 
v rámci  tohoto doplňkového výzkumného 
programu a rozpočtu stanoveného 
Evropskou radou v závěrech ze dne 12.
července 2010 o stavu provádění projektu 
ITER.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Návrh rozhodnutí
Příloha – Vědecký a technologický cíl – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První prioritou strategie k dosažení tohoto 
cíle je výstavba zařízení ITER (velkého 
experimentálního zařízení pro demonstraci 
vědecké a technické proveditelnosti 
energie z jaderné syntézy), po které bude 
následovat výstavba demonstrační 
elektrárny založené na jaderné syntéze.

První prioritou strategie k dosažení tohoto 
cíle je výstavba zařízení ITER (velkého 
experimentálního zařízení pro demonstraci 
vědecké a technické proveditelnosti 
energie z jaderné syntézy), po které bude 
následovat výstavba demonstrační 
elektrárny založené na jaderné syntéze, a 
rovněž priority, které jsou navrženy 
v plánu EFDA pro jadernou syntézu 
z roku 2012, s cílem zajistit, aby projekt 
ITER mohl sehrát klíčovou roli při 
transformaci energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha – Odůvodnění – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná a udržitelná 
energie šetrná k životnímu prostředí.

Jaderná syntéza, která probíhá hluboko 
v nitru Slunce a hvězd, přímo nebo 
nepřímo přispívá k dodávkám energie, 
která je bezpečná, udržitelná a šetrná 
k životnímu prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Příloha – Odůvodnění – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná a udržitelná
energie šetrná k životnímu prostředí.

Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná, čistá
a hospodářsky rentabilní energie.

Or. nl

Pozměňovací návrh 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Návrh rozhodnutí
Příloha – Odůvodnění – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná a udržitelná 
energie šetrná k životnímu prostředí.

Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná a udržitelná 
energie šetrná k životnímu prostředí. 
Získávání energie z jaderné syntézy je 
velmi slibným cílem, ale zároveň 
i významnou výzvou, protože stále je třeba 
vyřešit mnoho fyzikálních 
a konstrukčních problémů, aby bylo 
možné prokázat proveditelnost jaderné 
syntézy. V zájmu co nejlepšího vyřešení 
některých z těchto problémů je nezbytné, 
aby Unie vyvinula veškeré úsilí o podporu 
zařízení Joint European Taurus (JET) a 
o využití jeho činnosti s cílem přispět 
k doplnění chybějících poznatků nebo 
zkušeností.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh rozhodnutí
Příloha – Odůvodnění – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odliv obrovského objemu finančních 
a rozpočtových zdrojů, který způsobuje 
ITER, nemůže trvat věčně.  ITER musí 
být buď dokončen do konce doplňkového 
programu, nebo zcela zastaven.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha – Odůvodnění – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Globální rozměr VaV v oblasti jaderné 
syntézy je zakotven v dohodě o založení 
Mezinárodní organizace energie z jaderné 
syntézy pro projekt ITER a v dohodě mezi 
vládou Japonska a Euratomem 
o činnostech v rámci širšího přístupu 
v oblasti výzkumu energie z jaderné 
syntézy, které doplňují činnosti projektu 
ITER.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha – Činnosti – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovat příspěvek Euratomu na 
činnosti v rámci širšího přístupu 
prováděné s Japonskem;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha – Činnosti – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně další činnosti za účelem 
přípravy základu pro návrh 
demonstračního reaktoru a souvisejících 
zařízení.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Příloha – Činnosti – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně další činnosti za účelem 
přípravy základu pro návrh 
demonstračního reaktoru a souvisejících 
zařízení.

c)  případně další činnosti za účelem 
přípravy základu pro návrh 
demonstračního reaktoru a souvisejících 
zařízení, zejména činnosti nezbytné 
k řádnému vyřešení zbývajících programů 
týkajících se výstavby a provozu DEMO.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutí
Příloha – Činnosti – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně další činnosti za účelem 
přípravy základu pro návrh 
demonstračního reaktoru a souvisejících 
zařízení. To zahrnuje zajištění 
pokračování JET až do plného 
zprovoznění ITER.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Příloha – Činnosti – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) provádět průmyslovou politiku 
vhodnou pro zapojení průmyslu, včetně 
malých a středních podniků, s cílem 
podporovat hospodářskou soutěž 
a připravit evropský systém na éru jaderné 
syntézy.

Or. en


