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Poprawka 13
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

uwzględniając fakt, że Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej nadal nie pozwala 
Parlamentowi Europejskiemu na 
pełnienie roli współprawodawcy,

Or. fr

Poprawka 14
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

uwzględniając art. 7 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7 
0032/2012),

– uwzględniając art. 7 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, na mocy którego Rada 
jedynie skonsultowała się z Parlamentem 
(C7 0032/2012),

Or. fr

Poprawka 15
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1
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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek 
Komisji;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. nl

Poprawka 16
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza wniosek Komisji po 
poprawkach;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. fr

Poprawka 17
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 po poprawkach;

Or. fr

Poprawka 18
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)



AM\928808PL.doc 5/34 PE506.175v01-00

PL

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. wzywa Komisję do zmiany jej wniosku, 
aby skłonić Euratom do wstrzymania 
budowy eksperymentalnego reaktora 
ITER i do wycofania się z porozumienia w 
sprawie ITER;

Or. en

Poprawka 19
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 21 listopada 2006 r. Europejska 
Wspólnota Energii Atomowej 
(„Euratom”), Chińska Republika Ludowa, 
Republika Indii, Japonia, Republika Korei, 
Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone 
Ameryki podpisały Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER (dalej „umowa 
ITER”). Umową ITER ustanowiono 
Międzynarodową Organizację Energii 
Termojądrowej (dalej „Organizacja 
ITER”), która jest w pełni odpowiedzialna 
za budowę, obsługę, eksploatację i 
zakończenie działalności obiektów ITER.

(1) W dniu 21 listopada 2006 r. Europejska 
Wspólnota Energii Atomowej 
(„Euratom”), Chińska Republika Ludowa, 
Republika Indii, Japonia, Republika Korei, 
Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone 
Ameryki podpisały Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) na 
rzecz wspólnej realizacji projektu ITER 
(dalej „umowa ITER”). Umową ITER 
ustanowiono Międzynarodową Organizację 
Energii Termojądrowej (dalej „Organizacja 
ITER”), która jest w pełni odpowiedzialna 
za budowę, obsługę, eksploatację i 
zakończenie działalności obiektów ITER.

Or. fr

Poprawka 20
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 a) Umowa ITER przewiduje możliwość 
wycofania się stron z tej umowy.

Or. fr

Poprawka 21
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach negocjacji mających na celu 
uzyskanie poparcia pozostałych stron 
umowy ITER dla umieszczenia obiektu 
ITER w Europie, w 2007 r. zawarto 
Umowę między Rządem Japonii a 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
dotyczącą wspólnej realizacji działań w 
ramach szeroko zakrojonej koncepcji w 
dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej 
w sprawie prowadzenia na terytorium 
Japonii dodatkowych działań badawczych 
w dziedzinie syntezy termojądrowej, 
mających zapewnić szybkie rozpoczęcie 
eksploatacji ITER z wysoką sprawnością. 
Działania w ramach szeroko zakrojonej 
koncepcji i inne działania związane z ITER 
zarządzane są przez Europejskie Wspólne 
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji 
Projektu ITER i Rozwoju Energii 
Termojądrowej. Finansowanie działań w 
ramach szeroko zakrojonej koncepcji 
zapewnione jest głównie poprzez wkłady 
rzeczowe niektórych członków 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej, 
natomiast pozostała część wkładu 
Euratomu pokrywana jest z budżetu 
Euratomu.

(3) W ramach negocjacji mających na celu 
uzyskanie poparcia pozostałych stron 
umowy ITER dla umieszczenia obiektu
ITER w Europie, w 2007 r. zawarto 
Umowę między Rządem Japonii a 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
dotyczącą wspólnej realizacji działań w 
ramach szeroko zakrojonej koncepcji w 
dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej 
w sprawie prowadzenia na terytorium 
Japonii dodatkowych działań badawczych 
w dziedzinie syntezy termojądrowej, 
mających zapewnić szybkie rozpoczęcie 
eksploatacji ITER z wysoką sprawnością. 
Działania w ramach szeroko zakrojonej 
koncepcji i inne działania związane z ITER 
zarządzane są przez Europejskie Wspólne 
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji 
Projektu ITER i Rozwoju Energii 
Termojądrowej. Finansowanie działań w 
ramach szeroko zakrojonej koncepcji 
zapewnione jest głównie poprzez wkłady 
rzeczowe niektórych członków 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej, 
natomiast pozostała część wkładu 
Euratomu pokrywana jest z budżetu 
Euratomu. W przyjętym w 2012 r. w 
ramach Europejskiej umowy na rzecz 
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rozwoju syntezy jądrowej planie działania 
w zakresie syntezy termojądrowej 
określono potrzebę stałego wsparcia 
finansowego dla kluczowych projektów 
oraz prac badawczych i rozwojowych w 
priorytetowych dziedzinach do momentu 
uruchomienia ITER w celu sprostania 
wyzwaniom naukowym i technologicznym 
na drodze ku wykorzystaniu energii 
termojądrowej.

Or. en

Poprawka 22
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porównaniu z pierwotnymi 
oszacowaniami z 2001 r., na których oparta 
była umowa ITER, szacunkowe koszty 
budowy obiektów ITER wzrosły. W 
swoich konkluzjach z dnia 12 lipca 2010 r. 
w sprawie stanu zaawansowania i 
możliwości rozwoju projektu ITER Rada 
Unii Europejskiej ograniczyła europejski 
wkład w fazę budowy ITER do kwoty 6,6 
mld EUR według wartości w roku 2008.
Zgodnie z tymi konkluzjami europejski 
wkład jest finansowany przez Euratom (w 
80 %) i przez Francję (w 20 %) i obejmuje 
koszty budowy, koszty funkcjonowania i 
nieprzewidziane wydatki. W następstwie 
tych konkluzji Komisja wystąpiła z 
wnioskiem o zmianę porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami w 
odniesieniu do wieloletnich ram 
finansowych na lata 2007-2013 celem 
zapewnienia dodatkowych środków na 

(4) W porównaniu z pierwotnymi 
oszacowaniami z 2001 r., na których oparta 
była umowa ITER, zgodnie z szacunkami z 
2010 r. koszty samej budowy obiektów 
ITER wzrosły praktycznie trzykrotnie, 
jako że kwota ta w 2001 r. wynosiła nieco 
mniej niż 5,9 mld EUR według wartości w 
2008 r. natomiast w 2010 r. osiągnęła ok. 
16 mld EUR według wartości w 2008 r. W 
swoich konkluzjach z dnia 12 lipca 2010 r. 
w sprawie stanu zaawansowania i 
możliwości rozwoju projektu ITER Rada 
Unii Europejskiej ograniczyła europejski 
wkład (45% całości) w fazę budowy ITER 
do kwoty 6,6 mld EUR według wartości w 
roku 2008. Zgodnie z tymi konkluzjami 
europejski wkład jest finansowany przez 
Euratom (w 80 %) i przez Francję (w 20 
%) i obejmuje koszty budowy, koszty 
funkcjonowania i nieprzewidziane 
wydatki, w tym skutki finansowe i 
budżetowe, jakie dla projektu ITER 
spowodowała klęska żywiołowa, która 
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realizację projektu ITER w latach 2012-
2013.

miała miejsce w marcu 2011 r. w Japonii i 
związane z faktem, że ITER musi być 
poddany testom wytrzymałościowym, jakie 
muszą przejść reaktory jądrowe. W 
następstwie tych konkluzji Komisja 
wystąpiła z wnioskiem o zmianę 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania 
finansami w odniesieniu do wieloletnich 
ram finansowych na lata 2007-2013 celem 
zapewnienia dodatkowych środków na 
realizację projektu ITER w latach 2012-
2013.

Or. fr

Poprawka 23
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porównaniu z pierwotnymi 
oszacowaniami z 2001 r., na których oparta 
była umowa ITER, szacunkowe koszty 
budowy obiektów ITER wzrosły. W 
swoich konkluzjach z dnia 12 lipca 2010 r. 
w sprawie stanu zaawansowania i 
możliwości rozwoju projektu ITER Rada 
Unii Europejskiej ograniczyła europejski 
wkład w fazę budowy ITER do kwoty 6,6 
mld EUR według wartości w roku 2008. 
Zgodnie z tymi konkluzjami europejski 
wkład jest finansowany przez Euratom (w 
80 %) i przez Francję (w 20 %) i obejmuje 
koszty budowy, koszty funkcjonowania i 
nieprzewidziane wydatki. W następstwie 
tych konkluzji Komisja wystąpiła z 
wnioskiem o zmianę porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami w 
odniesieniu do wieloletnich ram 

(4) W porównaniu z pierwotnymi 
oszacowaniami z 2001 r., na których oparta 
była umowa ITER, szacunkowe koszty 
budowy obiektów ITER wzrosły. W 
swoich konkluzjach z dnia 12 lipca 2010 r. 
w sprawie stanu zaawansowania i 
możliwości rozwoju projektu ITER Rada 
Unii Europejskiej określiła europejski 
wkład w fazę budowy ITER na kwotę 
wynoszącą zaledwie 6,6 mld EUR według 
wartości w roku 2008. Zgodnie z tymi 
konkluzjami europejski wkład jest 
finansowany przez Euratom (w 80 %) i 
przez Francję (w 20 %) i obejmuje koszty 
budowy, koszty funkcjonowania i 
nieprzewidziane wydatki. W następstwie 
tych konkluzji Komisja wystąpiła z 
wnioskiem o zmianę porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami w 
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finansowych na lata 2007-2013 celem 
zapewnienia dodatkowych środków na 
realizację projektu ITER w latach 2012-
2013.

odniesieniu do wieloletnich ram 
finansowych na lata 2007-2013 celem 
zapewnienia dodatkowych środków na 
realizację projektu ITER w latach 2012-
2013.

Or. nl

Poprawka 24
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy przestrzegać maksymalnej 
kwoty finansowania ITER i nie wolno jej 
przekroczyć. Jakiekolwiek przekroczenie 
kosztów nie powinno stanowić zagrożenia 
dla finansowania i pomyślnej realizacji 
innych strategii politycznych UE. 

Or. en

Poprawka 25
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Szacunkowe koszty samej budowy 
obiektów ITER z 2010 r. nie zostały 
jednak ponownie wyliczone pomimo 
kolejnych zachwiań budżetu.

Or. fr
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Poprawka 26
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie „Budżet z perspektywy 
«Europy 2020»” Komisja zaproponowała, 
aby po roku 2013 finansowanie projektu 
ITER miało miejsce poza wieloletnimi 
ramami finansowymi. W związku z tym 
należy ustanowić dodatkowy program 
badawczy na rzecz projektu ITER na lata 
2014-2018.

(5) Projekt ITER powinien umocnić 
europejską pozycję lidera w dziedzinie 
syntezy jądrowej dzięki terminowej 
realizacji przyjętych celów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 
Państwa trzecie, które zawarły z 
Euratomem umowy o współpracy łączące 
poszczególne badania w dziedzinie 
kontrolowanej syntezy jądrowej, powinny 
również mieć możliwość wniesienia 
wkładu na rzecz dowolnego dodatkowego 
programu.

Or. en

Poprawka 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie „Budżet z perspektywy 
«Europy 2020»” Komisja zaproponowała, 
aby po roku 2013 finansowanie projektu 
ITER miało miejsce poza wieloletnimi 
ramami finansowymi. W związku z tym 
należy ustanowić dodatkowy program 
badawczy na rzecz projektu ITER na lata 
2014-2018.

(5) W komunikacie „Budżet z perspektywy 
«Europy 2020»” Komisja zaproponowała, 
aby po roku 2013 finansowanie projektu 
ITER miało miejsce poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych, aby 
zagwarantować, że ewentualne 
przekroczenie kosztów nie zagrozi 
finansowaniu i pomyślnej realizacji 
innych unijnych strategii politycznych, 
zwłaszcza w obszarze badań, przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnych 
uprawnień obu organów władzy 
budżetowej. W związku z tym należy 
ustanowić dodatkowy program badawczy 
na rzecz projektu ITER na lata 2014-2018.
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Or. en

Uzasadnienie

Zaletą rozwiązania polegającego na finansowaniu ITER poza wieloletnimi ramami 
finansowymi, a dokładniej poza ich pułapami, byłoby uniknięcie ewentualnego przesuwania 
środków do projektu ITER kosztem innych unijnych programów, a zwłaszcza programów 
badawczych w ramach działu 1a (głównie „Horyzont 2020”), jak miało to miejsce w 
przeszłości.

Poprawka 28
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie „Budżet z perspektywy
«Europy 2020»” Komisja zaproponowała, 
aby po roku 2013 finansowanie projektu 
ITER miało miejsce poza wieloletnimi 
ramami finansowymi. W związku z tym 
należy ustanowić dodatkowy program 
badawczy na rzecz projektu ITER na lata 
2014-2018.

(5) W komunikacie „Budżet z perspektywy
«Europy 2020»” Komisja słusznie
zaproponowała, aby po roku 2013 
finansowanie projektu ITER miało miejsce 
poza wieloletnimi ramami finansowymi, 
tak aby uniknąć nakładania się z 
programami wspólnotowymi, w 
szczególności z programami na rzecz 
badań, kształcenia, konkurencyjności i 
wspierania MŚP.  W związku z tym należy 
ustanowić dodatkowy program badawczy 
na rzecz projektu ITER na lata 2014-2018, 
który pozwoli chętnym państwom 
członkowskim na dobrowolny udział w 
finansowaniu ITER, zgodnie z 
ograniczeniami ustanowionymi w wyżej 
wspomnianych konkluzjach Rady 
Europejskiej z dnia 12 lipca 2010 r.

Or. fr

Poprawka 29
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) Wkład Europy w całkowite łączne 
koszty budowy i funkcjonowania obiektów 
ITER, zawierające nieprzewidziane 
wydatki, w żadnym przypadku nie 
przekroczy kwoty ustanowionej przez 
Radę Europejską dnia 12 lipca 2010 r. 
Przyszłe wahania budżetowe w żadnym 
przypadku nie mogą wywierać 
negatywnego wpływu na podatników 
europejskich ani na budżet europejski. 
Komisja Europejska w możliwie 
najszybszym terminie oszacuje również 
koszty wycofania z eksploatacji i 
likwidacji obiektów ITER.

Or. fr

Poprawka 30
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie stawki poboru stosowanej do 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
poszczególnych państw członkowskich, 
określonej na potrzeby obliczania 
wysokości składki na poczet zasobów 
własnych opartych na DNB do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te 
zostaną wniesione do budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone 
na wspomniany program. Państwa trzecie, 

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany z istniejących środków 
przyznanych na ITER.
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które zawarły z Euratomem umowę o 
współpracy w dziedzinie kontrolowanej 
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz 
wspomnianego programu.

Or. nl

Poprawka 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie stawki poboru stosowanej do 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
poszczególnych państw członkowskich, 
określonej na potrzeby obliczania 
wysokości składki na poczet zasobów 
własnych opartych na DNB do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te 
zostaną wniesione do budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone 
na wspomniany program. Państwa trzecie, 
które zawarły z Euratomem umowę o 
współpracy w dziedzinie kontrolowanej 
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego 
programu.

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany z wieloletnich ram 
finansowych. Finansowanie powinno 
pochodzić z wieloletnich ram finansowych 
przy jednoczesnym określeniu 
maksymalnej wysokości wyodrębnionych 
wkładów pochodzących z unijnego 
budżetu na lata 2014–2018, a wszelkie 
dodatkowe finansowanie projektu ITER 
nie powinno zagrażać innym projektom 
przewidzianym w poddziale 1a 
wieloletnich ram finansowych. Państwa 
trzecie, które zawarły z Euratomem umowę 
o współpracy w dziedzinie kontrolowanej 
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego 
programu.

Or. en
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Poprawka 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dodatkowy program badawczy na
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie stawki poboru stosowanej do 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
poszczególnych państw członkowskich, 
określonej na potrzeby obliczania 
wysokości składki na poczet zasobów 
własnych opartych na DNB do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te 
zostaną wniesione do budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone 
na wspomniany program. Państwa trzecie, 
które zawarły z Euratomem umowę o 
współpracy w dziedzinie kontrolowanej 
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego 
programu.

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany poza pułapami wieloletnich 
ram finansowych, a maksymalną kwotę 
jego finansowania należy wyodrębnić z 
budżetu Unii w rozporządzeniu w sprawie 
wieloletnich ram finansowych. Ta 
maksymalna kwota powinna być 
traktowana jako dodatkowa w stosunku
do budżetu zaproponowanego przez 
Komisję na program „Horyzont 2020” lub 
inne unijne programy. Państwa trzecie, 
które zawarły z Euratomem umowę o 
współpracy w dziedzinie kontrolowanej 
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego 
programu.

Or. en

Uzasadnienie

To finansowanie powinno być traktowane jako dodatkowe w stosunku do środków 
zaproponowanych przez Komisję na program „Horyzont 2020” lub inne unijne programy.

Poprawka 33
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie stawki poboru stosowanej do 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
poszczególnych państw członkowskich, 
określonej na potrzeby obliczania 
wysokości składki na poczet zasobów 
własnych opartych na DNB do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te 
zostaną wniesione do budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone 
na wspomniany program. Państwa trzecie, 
które zawarły z Euratomem umowę o 
współpracy w dziedzinie kontrolowanej
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego 
programu.

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie wkładów dobrowolnych.
Wkłady te zostaną wniesione do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej i zostaną 
przeznaczone na wspomniany program. 
Państwa trzecie, które zawarły z 
Euratomem umowę o współpracy w 
dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, 
wiążącą prowadzone przez nie programy 
badawcze z odpowiednimi programami 
Euratomu, powinny również mieć 
możliwość wniesienia wkładu na rzecz 
wspomnianego programu.

Or. fr

Poprawka 34
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Mimo środków mających na celu 
ograniczenie kosztów, które to środki 
wymagają dalszego stosowania, możliwe 
jest dalsze przekroczenie kosztów projektu 
ITER ze względu na jego naukowy 
charakter, a także rozmiar i ryzyko 
technologiczne. Nie powinno to zagrażać 
ograniczonym zasobom budżetu unijnego 
ani realizacji innych istotnych strategii 
politycznych Unii, szczególnie w ramach 
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działu „Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. 
Wyodrębnianie środków z budżetu 
unijnego na konkretny cel, aby unikać 
takiego przekraczania kosztów, wymaga 
odpowiednich gwarancji prawnych.

Or. en

Poprawka 35
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W związku z tym jest jasne, że projekt 
ITER nie jest finansowany ze środków 
budżetu ogólnego UE, określonego 
w wieloletnich ramach finansowych. 
Finansowanie to musi być zapewnione 
odrębnie, a w szczególności nie może 
obciążać działu 1a i przewidzianych tam 
środków budżetowych na badania 
naukowe („Horyzont 2020”).

Or. de

Poprawka 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wszelkie koszty przekraczające 
maksymalną kwotę w wysokości (…) 
określoną w art. 3 nie powinny mieć 
żadnego wpływu na inne projekty 
finansowane z budżetu Unii i powinny być 
finansowane w stosownych przypadkach 
poprzez dodatkowe środki poza pułapami.
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Or. en

Poprawka 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Oba organy władzy budżetowej 
powinny zgodzić się co do tego, że należy 
unikać wszelkiego odraczania lub 
przenoszenia niezrealizowanych środków 
na płatności dotyczących projektu ITER; 
ponadto powinny one zobowiązać się do 
współpracy na rzecz unikania takiej 
sytuacji.

Or. en

Poprawka 38
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Komitet Naukowo-Techniczny 
przedstawił Komisji swoją opinię na temat 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(2014-2018) uzupełniającego „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji. Zawartość 
naukowa i techniczna działań związanych 
z ITER nie uległa zmianie we 
wspomnianym dodatkowym programie 
badawczym,

(8) Komitet Naukowo-Techniczny 
przedstawił Komisji, lecz nie 
Parlamentowi, swoją opinię na temat 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(2014-2018) uzupełniającego „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji.

Or. fr
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Poprawka 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Oba organy władzy budżetowej 
powinny zgodzić się co do tego, że należy 
unikać wszelkiego odraczania lub 
przenoszenia niezrealizowanych środków 
na płatności dotyczących projektu ITER; 
ponadto powinny one zobowiązać się do 
współpracy na rzecz unikania takiej 
sytuacji.

Or. en

Poprawka 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zgodnie z apelem zawartym w 
priorytetach zaproponowanych w planie 
działania w zakresie syntezy 
termojądrowej z 2012 r. projekt Joint 
European Torus (JET) powinien 
odgrywać kluczową rolę w transformacji 
energetyki.

Or. en

Poprawka 41
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage
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 Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się dodatkowy program 
badawczy na rzecz projektu ITER na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2018 r. (dalej „Program”). W 
ramach programu finansowane będą 
działania niezbędne celem wnoszenia 
wkładu Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (Euratom) na rzecz Organizacji 
ITER, w tym działania niezbędne celem 
budowy, obsługi i eksploatacji obiektów 
ITER oraz działań związanych z ITER. 
Cel naukowo-techniczny programu, jego 
uzasadnienie oraz działania w jego 
ramach zostały określone w załączniku.

Ustanawia się dodatkowy program 
badawczy na rzecz projektu ITER na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2018 r. (dalej „Program”). W jego
ramach finansowane będą działania
związane z uzasadnieniem oraz działania
przedmiotowego programu, które zostały 
określone w załączniku.

Or. fr

Poprawka 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Program finansowany jest wkładem w 
maksymalnej wysokości 2 573 mln EUR 
(w wartościach bieżących) zgodnie z art. 3.

Program finansowany jest wkładem w 
maksymalnej wysokości 2 573 mln EUR 
(w wartościach bieżących) poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych, zgodnie z 
art. 3, jako uzupełnienie budżetu 
zaproponowanego przez Komisję dla 
programu „Horyzont 2020” lub innych 
programów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaletą rozwiązania polegającego na finansowaniu ITER poza wieloletnimi ramami 
finansowymi, a dokładniej poza ich pułapami, byłoby uniknięcie ewentualnego przesuwania 
środków do projektu ITER kosztem innych unijnych programów, a zwłaszcza programów 
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badawczych w ramach działu 1a (głównie „Horyzont 2020”), jak miało to miejsce w 
przeszłości.

Poprawka 43
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Program finansowany jest wkładem w 
maksymalnej wysokości 2 573 mln EUR 
(w wartościach bieżących) zgodnie z art. 3.

Program finansowany jest wkładami 
dobrowolnymi państw członkowskich 
zgodnie z art. 3

Or. fr

Poprawka 44
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Program finansowany jest wkładami 
państw członkowskich w wysokości 
ustalonej na podstawie stawki poboru 
stosowanej do dochodu narodowego 
brutto (DNB) poszczególnych państw 
członkowskich, określonej na potrzeby 
obliczania wysokości składki na poczet 
zasobów własnych opartych na DNB do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
Wkłady te uznaje się za zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel na 
potrzeby Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe].

Program finansowany jest z istniejących 
środków przyznanych projektowi ITER.

Or. nl
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Poprawka 45
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Program finansowany jest wkładami 
państw członkowskich w wysokości 
ustalonej na podstawie stawki poboru 
stosowanej do dochodu narodowego brutto 
(DNB) poszczególnych państw 
członkowskich, określonej na potrzeby 
obliczania wysokości składki na poczet 
zasobów własnych opartych na DNB do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 
Wkłady te uznaje się za zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel na 
potrzeby Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe].

Program finansowany jest z wieloletnich 
ram finansowych poza ich pułapami, 
mianowicie poza działem 1a. Każde 
przekroczenie kosztów poza maksymalną 
wysokość wkładu określonego w art. 2 nie 
ma wpływu na budżet unijny i jest 
finansowane wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie stawki poboru stosowanej do 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
poszczególnych państw członkowskich, 
określonej na potrzeby obliczania 
wysokości składki na poczet zasobów 
własnych opartych na DNB do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te 
uznaje się za zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel na potrzeby 
Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe].

Or. en

Poprawka 46
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Program finansowany będzie wkładami 
państw członkowskich w wysokości 

Program finansowany jest wkładami 
państw członkowskich na zasadzie 
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ustalonej na podstawie stawki poboru 
stosowanej do dochodu narodowego 
brutto (DNB) poszczególnych państw 
członkowskich, określonej na potrzeby 
obliczania wysokości składki na poczet 
zasobów własnych opartych na DNB do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
Wkłady te uznaje się za zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel na 
potrzeby Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe].

dobrowolnej. Wkłady te uznaje się za
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel na potrzeby Programu 
zgodnie z [art. XX rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 
[nowe rozporządzenie finansowe].

Or. fr

Poprawka 47
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Program finansowany jest wkładami 
państw członkowskich w wysokości 
ustalonej na podstawie stawki poboru 
stosowanej do dochodu narodowego brutto 
(DNB) poszczególnych państw 
członkowskich, określonej na potrzeby 
obliczania wysokości składki na poczet 
zasobów własnych opartych na DNB do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 
Wkłady te uznaje się za zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel na 
potrzeby Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe].

Program finansowany jest wkładami 
państw członkowskich w wysokości 
ustalonej na podstawie stawki poboru 
stosowanej do dochodu narodowego brutto 
(DNB) poszczególnych państw 
członkowskich, określonej na potrzeby 
obliczania wysokości składki na poczet 
zasobów własnych opartych na DNB do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 
Wkłady te uznaje się za zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel na 
potrzeby Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe].

Wykluczone jest finansowanie programu 
z budżetu ogólnego UE, ustalonego 
w wieloletnich ramach finansowych.

Or. de
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Poprawka 48
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa trzecie, które zawarły z 
Euratomem umowę o współpracy w 
dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, 
wiążącą prowadzone przez nie programy 
badawcze z odpowiednimi programami 
Euratomu, (dalej „państwa 
stowarzyszone”) również mogą wnieść 
wkład na rzecz Programu.

Państwa trzecie, które zawarły z 
Euratomem umowę o współpracy w 
dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, 
wiążącą prowadzone przez nie programy 
badawcze z odpowiednimi programami 
Euratomu, (dalej „państwa 
stowarzyszone”) mogą wnieść wkład na 
rzecz Programu.

Or. nl

Poprawka 49
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W połowie okresu trwania programu i 
przed dniem 30 czerwca 2016 r. Komisja 
przedstawi Radzie, a także Parlamentowi 
w celu uzyskania opinii, ocenę realizacji 
tego dodatkowego programu badawczego 
na rzecz projektu ITER (2014-2018).

Or. fr

Poprawka 50
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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.

Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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 przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

Or. fr

Poprawka 51
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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.

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

Or. fr
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Poprawka 52
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja lub jej przedstawiciele oraz 
Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia 
do audytu, na podstawie dokumentacji i w 
ramach kontroli i inspekcji na miejscu, 
wobec wszystkich beneficjentów dotacji, 
wykonawców, podwykonawców i innych 
osób trzecich, którzy otrzymują od Unii 
środki na podstawie niniejszej decyzji.

Parlament Europejski, Komisja lub jej 
przedstawiciele oraz Trybunał 
Obrachunkowy mają uprawnienia do 
audytu, na podstawie dokumentacji i w 
ramach kontroli i inspekcji na miejscu, 
wobec wszystkich beneficjentów dotacji, 
wykonawców, podwykonawców i innych 
osób trzecich, którzy otrzymują od Unii 
środki na podstawie niniejszej decyzji.

Or. fr

Poprawka 53
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego i drugiego, w umowach o 
współpracy z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o 
udzieleniu dotacji i zamówieniach 
wynikających z wdrożenia niniejszej 
decyzji wyraźnie upoważnia się Komisję, 
Trybunał Obrachunkowy i OLAF do 
prowadzenia audytów, kontroli i inspekcji 
na miejscu.

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego i drugiego, w umowach o 
współpracy z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o 
udzieleniu dotacji i zamówieniach 
wynikających z wdrożenia niniejszej 
decyzji wyraźnie upoważnia się Komisję, 
Trybunał Obrachunkowy i OLAF do 
prowadzenia audytów, kontroli i inspekcji 
na miejscu. Wyniki tych audytów 
przekazuje się Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. fr
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Poprawka 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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.

Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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. 
Komisja wprowadza również odpowiednie 
środki zapewniające właściwą kontrolę 
ryzyka i unikanie przekraczania kosztów.

Or. en

Poprawka 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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 

2. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszej 
decyzji, 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 
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przypadkach, przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

przypadkach, przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary. 
Komisja wprowadza również odpowiednie 
środki zapewniające właściwą kontrolę 
ryzyka i unikanie przekraczania kosztów.

Or. en

Poprawka 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja lub jej przedstawiciele oraz 
Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia 
do audytu, na podstawie dokumentacji i w 
ramach kontroli i inspekcji na miejscu, 
wobec wszystkich beneficjentów dotacji, 
wykonawców, podwykonawców i innych 
osób trzecich, którzy otrzymują od Unii 
środki na podstawie niniejszej decyzji.

Komisja lub jej przedstawiciele oraz 
Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia 
do audytu, na podstawie dokumentacji i w 
ramach kontroli i inspekcji na miejscu, 
wobec wszystkich beneficjentów dotacji, 
wykonawców, podwykonawców i innych 
osób trzecich, którzy otrzymują od Unii 
środki na podstawie niniejszej decyzji.
Komisja regularnie informuje Parlament 
Europejski o przebiegu programu, w 
szczególności o kosztach i 
harmonogramie.

Or. en

Poprawka 57
Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe środki na projekt ITER nie są 
pokrywane z ww. budżetu. Ponadto 
wszelkie nieprzewidziane finansowanie 
wykraczające poza ustanowiony limit nie 
powoduje odjęcia środków z pul 
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przewidzianych na projekty realizowane 
równolegle.

Or. en

Poprawka 58
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Celem dodatkowego programu 
badawczego na rzecz projektu ITER jest 
realizacja tego projektu jako najważniejszy 
krok w kierunku budowy prototypowych 
reaktorów dla bezpiecznych, trwałych, 
przyjaznych dla środowiska i 
ekonomicznie opłacalnych elektrowni 
termojądrowych.

Celem dodatkowego programu 
badawczego na rzecz projektu ITER jest 
realizacja tego projektu.

Or. fr

Poprawka 59
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Celem dodatkowego programu 
badawczego na rzecz projektu ITER jest 
realizacja tego projektu jako najważniejszy 
krok w kierunku budowy prototypowych 
reaktorów dla bezpiecznych, trwałych, 
przyjaznych dla środowiska i 
ekonomicznie opłacalnych elektrowni 
termojądrowych.

Celem dodatkowego programu 
badawczego na rzecz projektu ITER jest 
realizacja tego projektu jako najważniejszy 
krok w kierunku budowy prototypowych 
reaktorów dla bezpiecznych, czystych i 
ekonomicznie wydajnych elektrowni 
termojądrowych.

Or. nl
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Poprawka 60
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Pierwszym priorytetem strategii na rzecz 
osiągnięcia tego celu jest budowa ITER
(dużej instalacji eksperymentalnej, dzięki 
której zostanie wykazana naukowa i 
techniczna wykonalność wytwarzania 
energii dzięki syntezie jądrowej), a 
następnie budowa demonstracyjnej 
elektrowni termojądrowej.

Budowa obiektów ITER (dużej instalacji 
eksperymentalnej, dzięki której zostanie 
wykazana naukowa i techniczna 
wykonalność wytwarzania energii dzięki 
syntezie jądrowej), jeśli ma być 
realizowana, musi odbywać się w oparciu 
o wkłady dobrowolne państw 
członkowskich, zgodnie z ograniczeniami 
tego programu dodatkowego oraz z 
ograniczeniami budżetowymi 
ustanowionymi w konkluzjach Rady Unii 
Europejskiej z dnia 12 lipca 2010 r.
dotyczących stanu zaawansowania ITER.

Or. fr

Poprawka 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszym priorytetem strategii na rzecz 
osiągnięcia tego celu jest budowa ITER 
(dużej instalacji eksperymentalnej, dzięki 
której zostanie wykazana naukowa i 
techniczna wykonalność wytwarzania 
energii dzięki syntezie jądrowej), a 
następnie budowa demonstracyjnej 
elektrowni termojądrowej.

Pierwszym priorytetem strategii na rzecz 
osiągnięcia tego celu jest budowa ITER 
(dużej instalacji eksperymentalnej, dzięki 
której zostanie wykazana naukowa i 
techniczna wykonalność wytwarzania 
energii dzięki syntezie jądrowej), a 
następnie budowa demonstracyjnej 
elektrowni termojądrowej. Ważne są 
również priorytety zaproponowane w 
planie działania w zakresie syntezy 
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termojądrowej z 2012 r., który został 
przyjęty w ramach Europejskiej umowy na 
rzecz rozwoju syntezy jądrowej, aby 
zagwarantować, że ITER będzie odgrywać 
kluczową rolę w transformacji energetyki.

Or. en

Poprawka 62
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Uzasadnienie – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło
bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska energii.

Synteza jądrowa zachodząca w jądrach 
słońca i gwiazd przyczynia się, 
bezpośrednio lub pośrednio, w formie 
energii odnawialnych, do zapewnienia 
źródła bezpiecznej, zrównoważonej i 
przyjaznej dla środowiska energii.

Or. fr

Poprawka 63
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Uzasadnienie – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło 
bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska energii.

Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło 
bezpiecznej, czystej i ekonomicznie 
wydajnej energii.
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Or. nl

Poprawka 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Uzasadnienie – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło 
bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska energii.

Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło 
bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska energii. Ujarzmienie 
energii termojądrowej jest nie tylko 
bardzo obiecującym celem, lecz także
istotnym wyzwaniem, ponieważ wciąż 
należy przezwyciężyć problemy z zakresu 
fizyki i inżynierii, aby wykazać 
wykonalność wytwarzania energii dzięki 
syntezie jądrowej. W celu jak najlepszego 
sprostania niektórym z tych wyzwań 
niezwykle ważne jest, by Unia dołożyła 
wszelkich możliwych starań na rzecz 
wsparcia i wykorzystania prac związanych 
z reaktorem Joint European Torus (JET), 
aby umożliwić usunięcie wszelkich 
braków wiedzy lub doświadczenia.

Or. en

Poprawka 65
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Drenaż finansowy i budżetowy 
powodowany przez obiekty ITER nie może 
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trwać wiecznie. Należy zatem koniecznie 
ukończyć budowę obiektów ITER do 
końca okresu trwania tego programu 
dodatkowego lub też należy ją ostatecznie 
przerwać.

Or. fr

Poprawka 66
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Uzasadnienie – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Międzynarodowy wymiar działań 
badawczo-rozwojowych w zakresie syntezy 
jądrowej znalazł wyraz w umowie 
powołującej Międzynarodową 
Organizację Energii Termojądrowej na 
rzecz realizacji projektu ITER oraz w 
umowie między rządem Japonii a 
Euratomem dotyczącej szeroko zakrojonej 
koncepcji w dziedzinie badań nad energią 
termojądrową, które stanowią 
uzupełnienie działań w ramach ITER.

skreślony

Or. fr

Poprawka 67
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wnosić wkład Euratomu na rzecz 
realizowanych wspólnie z Japonią działań 

skreślona



AM\928808PL.doc 33/34 PE506.175v01-00

PL

w ramach szeroko zakrojonej koncepcji;

Or. fr

Poprawka 68
Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w razie konieczności realizować inne 
działania mające na celu przygotowanie 
podstaw projektowania reaktora 
demonstracyjnego wraz z instalacjami 
towarzyszącymi.

skreślona

Or. fr

Poprawka 69
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w razie konieczności realizować inne 
działania mające na celu przygotowanie 
podstaw projektowania reaktora 
demonstracyjnego wraz z instalacjami 
towarzyszącymi.

c) w razie konieczności realizować inne 
działania mające na celu przygotowanie 
podstaw projektowania reaktora 
demonstracyjnego wraz z instalacjami 
towarzyszącymi, głównie te działania 
niezbędne do właściwego rozwiązania 
pozostałych kwestii dotyczących budowy i 
eksploatacji DEMO.

Or. en

Poprawka 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w razie konieczności realizować inne 
działania mające na celu przygotowanie 
podstaw projektowania reaktora 
demonstracyjnego wraz z instalacjami 
towarzyszącymi. Obejmuje to zapewnienie 
dalszej eksploatacji JET do momentu 
osiągnięcia przez ITER pełnej 
operacyjności.

Or. en

Poprawka 71
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wdrażać politykę przemysłową 
umożliwiającą zaangażowanie przemysłu, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw, 
aby wspierać konkurencję i przygotowanie 
europejskiego systemu na nadejście ery 
syntezy jądrowej.

Or. en


