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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 
i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0072),

– uwzględniając art. 7 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7–0077/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7–0000/2011),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach siódmego programu 
ramowego Euratom uruchomiono trzy 
ważne europejskie inicjatywy współpracy 
w zakresie nauki i technologii jądrowej. 
Są to: platforma technologiczna na rzecz 
zrównoważonej energetyki jądrowej 
(SNETP), platforma technologiczna na 
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rzecz wdrożenia składowania 
geologicznego (IGDTP) oraz 
międzydyscyplinarna europejska 
inicjatywa w zakresie niskich dawek 
promieniowania (MELODI). Zarówno 
SNETP, jak i IGDTP są zgodne z celami 
planu EPSTE. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Europejska inicjatywa przemysłowa 
na rzecz zrównoważonej energii jądrowej 
(ESNII) ma za cel uruchomienie do 
2040 r. IV generacji reaktorów na 
prędkich neutronach z zamkniętym 
cyklem paliwowym. Obejmuje trzy główne 
projekty:  prototyp ASTRID (chłodzony 
sodem), demonstrator ALLEGRO 
(chłodzony gazem) i pilotażowy zakład
technologiczny MYRRHA (chłodzony 
ołowiem).

Or. en

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Program ramowy (2012-2013) 
przyczynia się do realizacji planu EPSTE. 
Działania w jego ramach powinny 
uwzględniać strategiczny program badań 
trzech istniejących europejskich platform 
technologicznych w dziedzinie energii 
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jądrowej: SNETP, IGDTP i MELODI. 

Or. en

Uzasadnienie
Można by położyć większy nacisk na konieczność zachowania spójności między działalnością 
badawczą i szkoleniową przewidzianą na lata 2012-2013 a strategicznym programem 
badawczym trzech głównych europejskich inicjatyw współpracy uruchomionych w ramach 7. 
programu ramowego Euratom: europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz zrównoważonej 
energii jądrowej w ramach planu EPSTE (obejmującej platformę technologiczną na rzecz 
zrównoważonej energetyki jądrowej (SNETP) i platformę technologiczną na rzecz wdrożenia 
składowania geologicznego (IGDTP) oraz międzydyscyplinarnej europejskiej inicjatywy w 
zakresie niskich dawek promieniowania (MELODI). 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – tytuł I B – Cel

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie należytej bazy naukowej i 
technicznej w celu przyspieszenia 
praktycznych postępów w zakresie 
bezpieczniejszego zarządzania 
długożyciowymi odpadami 
promieniotwórczymi, zwiększenie w 
szczególności bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności wykorzystania energii 
jądrowej oraz zapewnienie solidnego i 
społecznie akceptowanego systemu 
ochrony człowieka i środowiska przed 
skutkami promieniowania jonizującego. 

Ustanowienie należytej bazy naukowej i 
technicznej w celu przyspieszenia 
praktycznych postępów w zakresie 
bezpieczniejszego zarządzania 
długożyciowymi odpadami 
promieniotwórczymi, zwiększenie w 
szczególności bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności wykorzystania energii 
jądrowej oraz zapewnienie solidnego i 
społecznie akceptowanego systemu 
ochrony człowieka i środowiska przed 
skutkami promieniowania jonizującego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
długożyciowe odpady promieniotwórcze 
przy likwidacji przestarzałych systemów.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – tytuł I B – Działania – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zasoby ludzkie i szkolenia 5. Zasoby ludzkie i szkolenia
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Wsparcie dla utrzymania i dalszego 
rozwoju kompetencji naukowych i 
potencjału ludzkiego w celu 
zagwarantowania w dłuższym okresie 
odpowiednio wykwalifikowanych 
naukowców, inżynierów i pracowników w 
sektorze jądrowym.

Trwałe wsparcie dla utrzymania i rozwoju 
wykwalifikowanego personelu 
niezbędnego dla zachowania jądrowej 
niezależności Unii. Zasadnicze znaczenie 
ma utrzymanie ekspertyzy jądrowej w 
Unii, ponieważ energia jądrowa odegra 
kluczową rolę w koszyku energetycznym 
UE, włącznie z działalnością związaną z 
likwidacją i gospodarowaniem odpadami 
długożyciowymi.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – tytuł II – Działania – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ochrona materiałów i instalacji 
jądrowych dodatkowo pomoże w 
wypełnieniu zobowiązań Wspólnoty, w 
szczególności tych, które dotyczą 
opracowania metod kontroli urządzeń 
cyklu paliwowego, wdrożenia protokołu 
dodatkowego, w tym pobierania próbek 
środowiskowych oraz zintegrowanych 
zabezpieczeń, a także zapobiegania 
przekierowaniu materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych w związku z 
nielegalnym handlem takimi materiałami, 
w tym kryminalistycznych ekspertyz 
jądrowych.

3. Ochrona materiałów i instalacji 
jądrowych dodatkowo pomoże w 
wypełnieniu zobowiązań Wspólnoty, w 
szczególności tych, które dotyczą 
opracowania metod kontroli urządzeń 
cyklu paliwowego, wdrożenia protokołu 
dodatkowego, w tym pobierania próbek 
środowiskowych oraz zintegrowanych 
zabezpieczeń, a także zapobiegania 
przekierowaniu materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych w związku z 
nielegalnym handlem takimi materiałami, 
w tym kryminalistycznych ekspertyz 
jądrowych. Konieczne jest 
wykorzystywanie optymalnych 
instrumentów monitorowania całej 
cywilnej działalności jądrowej, w tym 
transportu lub składowania wszelkich 
materiałów radioaktywnych.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 2 – litera a – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty realizowane w ramach 
współpracy

1. Projekty realizowane w ramach 
współpracy

Wsparcie dla projektów badawczych 
prowadzonych przez konsorcja z 
uczestnikami z różnych państw, mających 
na celu rozwój nowej wiedzy, nowych 
technologii, produktów lub wspólnych 
zasobów przeznaczonych na badania. 
Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja 
projektów mogą być różne w zależności od 
dziedziny i tematu. Projekty mogą 
dotyczyć ukierunkowanych działań 
badawczych na małą lub średnią skalę lub 
projektów integrujących o dużej skali, 
które do osiągnięcia określonego celu 
wymagają mobilizacji znacznych zasobów. 
Plany prac w ramach projektów będą 
uwzględniać wsparcie przeznaczone na 
szkolenia i rozwój kariery naukowców.

Wsparcie dla projektów badawczych 
prowadzonych przez konsorcja z 
uczestnikami z różnych państw, mających 
na celu rozwój nowej wiedzy, nowych 
technologii, produktów lub wspólnych 
zasobów przeznaczonych na badania. 
Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja 
projektów mogą być różne w zależności od 
dziedziny i tematu. Projekty mogą 
dotyczyć ukierunkowanych działań 
badawczych na małą lub średnią skalę lub 
projektów integrujących o dużej skali, 
które do osiągnięcia określonego celu 
wymagają mobilizacji znacznych zasobów. 
Plany prac w ramach projektów będą 
uwzględniać wsparcie przeznaczone na 
szkolenia i rozwój kariery naukowców. 
Działalność normalizacyjna zostanie 
włączona do programu prac w ramach 
projektu.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania koordynacyjne i wspierające 3. Działania koordynacyjne i wspierające

Wsparcie dla działań zapewniających 
koordynację badań lub je wspierających 
(tworzenie sieci kontaktów, wymiany, 
ponadnarodowy dostęp do infrastruktury 
badawczej, badania, konferencje, udział w 

Wsparcie dla działań zapewniających 
koordynację badań lub je wspierających 
(tworzenie sieci kontaktów, wymiany, 
ponadnarodowy dostęp do infrastruktury 
badawczej, badania, konferencje, 
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budowie nowej infrastruktury itp.) bądź 
ułatwiających rozwój zasobów ludzkich 
(np. tworzenie sieci kontaktów i systemów 
szkolenia). Działania te mogą być 
realizowane także w inny sposób niż 
poprzez zaproszenia do składania 
wniosków.

uczestnictwo w organach 
normalizacyjnych, udział w budowie 
nowej infrastruktury itp.) bądź 
ułatwiających rozwój zasobów ludzkich 
(np. tworzenie sieci kontaktów i systemów 
szkolenia). Działania te mogą być 
realizowane także w inny sposób niż 
poprzez zaproszenia do składania 
wniosków.

Or. en
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UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2011 r. Komisja opublikowała pakiet ustawodawczy wniosków w sprawie 
kontynuacji działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej Euratom w latach 
2012 i 2013.
Pakiet ustawodawczy obejmuje wnioski w sprawie decyzji Rady dotyczące programu 
ramowego, programów szczegółowych na działania bezpośrednie i pośrednie oraz zasad 
udziału przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach w ramach 
programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań. 

1. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ogólne ramy wniosku i popiera je.

Pakiet ustawodawczy ma na celu kontynuowanie wsparcia działań na rzecz badań i rozwoju w 
dziedzinie jądrowej prowadzonych w ramach 7. programu ramowego Euratom (2007 – 2011). 
Propozycje obejmują jedynie dwa lata (2012 – 2013) zgodnie z obecnymi perspektywami 
finansowymi (2007 - 2013) i zgodnie z ramami czasowymi 7. programu ramowego UE (2007 
- 2013). 
Badania współfinansowane przez Euratom odgrywają ważną rolę w zwiększaniu 
bezpieczeństwa, efektywnego gospodarowania zasobami i opłacalności rozszczepienia 
jądrowego oraz innych zastosowań promieniowania w przemyśle i medycynie, zaś niektóre 
projekty badawcze odgrywają kluczową rolę inicjującą w ramach niedawno uruchomionej 
europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) –
jednej z sześciu europejskich inicjatyw przemysłowych uruchomionych w ramach 
Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE) 
w 2010 r. 
Wnioski dotyczące programu ramowego Euratom są wyraźnie związane z celami strategii 
„Europa 2020” i „Energia 2020”. Program przyczyni się do realizacji projektu przewodniego 
„Unia innowacji” poprzez wspieranie badań poprzedzających wprowadzenie na rynek oraz 
ułatwienie transferu technologii między środowiskiem akademickim a przemysłem, a także do 
realizacji projektu przewodniego „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” poprzez 
zdecydowane wzmocnienie zrównoważonego rozwoju energii jądrowej. Poprzez położenie 
nacisku na szkolenia we wszystkich rodzajach działań, zwiększenie konkurencyjności 
istniejącego sektora energii jądrowej oraz stworzenie nowego sektora opartego na 
nowoczesnych technologiach, przede wszystkim w zakresie energii termojądrowej, program 
Euratom przyczyni się do zwiększenia tempa wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w 
wielu dziedzinach.

2. Sprawozdawca pragnie podkreślić następujące kwestie przedstawiające jego główne 
priorytety:

 Następstwa Fukushimy
Sprawozdawca jest zdania, że w następstwie katastrofy w Fukushimie Europa potrzebuje 
więcej, a nie mniej, badań i rozwoju w dziedzinie jądrowej. Niezależnie od faktu, że niektóre 
państwa członkowskie postanowiły wycofać się z korzystania z energii jądrowej, ważne jest 
kontynuowanie badań i rozwoju na poziomie europejskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
rozszczepienia jądrowego, eksploatowania istniejącej infrastruktury, gospodarowania 
odpadami, procesu demontażu i likwidacji oraz innych zastosowań promieniowania w 
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przemyśle i medycynie, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego 
(zabezpieczenia w sektorze jądrowym, nierozprzestrzenianie broni jądrowej, zwalczanie 
nielegalnego handlu oraz wiedza kryminalistyczna w obszarze jądrowym).

Wspólne europejskie badania i szkolenia są niezbędne do wspierania europejskiej 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i doskonałości naukowej. Właściwa koordynacja i 
dzielenie się wiedzą mogłyby pokazać skuteczne wdrażanie wyników badań i rozwoju w 
elektrowniach jądrowych po lepszym zrozumieniu fenomenologii awarii. Dlatego program 
EURATOM kładący nacisk na bezpieczeństwo mógłby stanowić atut dla programów 
jądrowych w Europie, Rosji i USA w połączeniu z ciągłym szybkim rozwojem w 
gospodarkach wschodzących (szczególnie w Azji). Mogłoby to ostatecznie utworzyć 
ogromny rynek dla przemysłu jądrowego, przy czym europejski przemysł jądrowy 
korzystałby ze wsparcia działań i programów EURATOM w celu odzyskania wiarygodności 
w kwestii poziomu bezpieczeństwa instalacji.

 Badania nad rozszczepieniem
Energia jądrowa ma do odegrania znaczną rolę w realizacji celów określonych w europejskim 
strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE), tj. ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenie uzależnienia od 
dostaw energii z niestabilnych regionów świata i zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie 
przemysłu. Rozszczepienie jądrowe zapewnia obecnie prawie jedną trzecią energii 
elektrycznej w Europie.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie działalności Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w 
dziedzinie jądrowej w zakresie środków zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej, gospodarowania odpadami, bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych i cyklu paliwowego, promieniotwórczości w środowisku naturalnym oraz ochrony 
przed promieniowaniem. Osiągnięcie tego celu wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy, 
umiejętności i kompetencji w celu zapewnienia wymaganej aktualnej specjalistycznej wiedzy 
naukowej w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych.  Ogół działalności przewidzianej dla JRC musi być utrzymany na 
najwyższym poziomie.

Zgodnie z europejską inicjatywą przemysłową na rzecz zrównoważonej energii jądrowej 
(ESNII) sprawozdawca uważa za kwestię zasadniczą rozwój nowych technologii, takich jak 
technologie reaktorów na prędkich neutronach IV generacji. Obecnie systemy jądrowe 
wykorzystują niespełna 1% potencjału energii z zasobów uranu.  Dzięki systemom IV 
generacji nakierowanych na większe bezpieczeństwo i efektywność, wykorzystanie zasobów 
uranu będzie około 50 razy efektywniejsze i wystarczające na tysiące lat, co jednocześnie 
zmniejszy ilość odpadów radioaktywnych i zwiększy długoterminowy wkład energii jądrowej 
w gospodarkę niskoemisyjną.

 Badania nad syntezą jądrową
Sprawozdawca uważa, że ITER (międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy) 
jest projektem o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, ze znaczącymi, szerokimi 
perspektywami w zakresie badań i innowacji. Projekt badawczy ITER jest cenny jako jeden z 
możliwych przyszłych bezpiecznych, zgodnych z zasadami trwałego rozwoju, przyjaznych 
dla środowiska i ekonomicznie opłacalnych źródeł energii dla Europy i nie należy przerywać 
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jego finansowania. 

Ważne jest zapewnienie gwarancji finansowych ITER-owi i towarzyszącym mu programom 
w dziedzinie badań i rozwoju, w tym ośrodkowi JET, obecnie największemu na świecie 
tokamakowi usytuowanemu w Culham Science Centre w Wielkiej Brytanii. JET ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sukcesu ITER-a i zagwarantowania, że będzie on 
prowadzony w opłacalny sposób (wiele materiałów i komponentów ITER-a jest testowanych 
w JET). Obecna umowa z JET wygasa na koniec roku i nie można zawrzeć nowej do czasu 
przyjęcia programu ramowego Euratom na lata 2012–2013.  W związku z tym niewątpliwie 
ważne jest przewidzenie finansowania JET w 2012 r. i jak najwcześniejsze poinformowanie o 
tym.

 Równowaga między syntezą a rozszczepieniem
Sprawozdawca uważa, że o ile kwestia kontynuowania badań nad produkcją energii 
termojądrowej jest jasna, o tyle etap jej komercyjnego wykorzystania nie nastąpi wcześniej 
niż pod koniec obecnego stulecia.  Za to systemy oparte na rozszczepieniu jądrowym 
dowiodły już swojej niezawodności na skalę handlową, a nowe systemy, takie jak systemy IV 
generacji obiecują bezpieczniejsze, efektywniejsze pod względem zasobów i produkujące 
mniej odpadów sposoby na zaspokojenie zapotrzebowania na energię do 2050 r., a następnie 
do 2100 r. 

Środowisko zajmujące się rozszczepieniem może wnieść istotny wkład w syntezę w wielu 
dziedzinach i odwrotnie, rozwój systemów rozszczepienia IV generacji zakłada sprostanie 
wyzwaniom technologicznym podobnym jak w przypadku ITER-a lub elektrowni 
termojądrowej. W związku z tym należy kontynuować synergie między rozszczepieniem a 
syntezą oraz należy określić w przyszłych programach ramowych odpowiednie schematy dla 
identyfikowania wspólnych badań i zachęcania do nich środowiska zajmujące się 
rozszczepieniem i syntezą.


