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9.11.2011 A7-0360/30 

Poprawka  30 
Fiona Hall 
w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– badania nad energią termojądrową 2 208 

809 000; 

– badania nad energią termojądrową 

1 748 809 000; liczba ta obejmuje środki 

niezbędne do kontynuacji programu JET 

w Culham; 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/31 

Poprawka  31 

Michèle Rivasi 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 1 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Z uwagi na to, Ŝe na mocy Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej Parlament Europejski 

nie jest uprawniony do współdecydowania 

o kwestiach jądrowych, kluczowe 

znaczenie ma określenie nowej podstawy 

prawnej dla wszelkich przyszłych 

przepisów w dziedzinie jądrowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rada coraz częściej wydaje decyzje w kwestiach jądrowych bez odnoszenia się do opinii 

Parlamentu. Rada juŜ przyjęła swoje stanowisko w sprawie niniejszego wniosku dotyczącego 

decyzji i nie czekała nawet na poprawki zaproponowane ma sesji plenarnej. Innym 

niedawnym przykładem jest dyrektywa dotycząca postępowania z wypalonym paliwem 

jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, w odniesieniu do której decyzja została podjęta 

bez odniesienia się do opinii PE. 
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9.11.2011 A7-0360/32 

Poprawka  32 

Michèle Rivasi 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 5 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Polityka energetyczna dla Europy 

uwzględnia potencjalny wkład energii 

jądrowej w obszarze konkurencyjności, 

zmniejszenia emisji CO2 i bezpieczeństwa 

dostaw energii. Europejski strategiczny 

plan w dziedzinie technologii 

energetycznych (plan EPSTE), 

przedstawiony w komunikacie Komisji z 

dnia 22 listopada 2007 r. zatytułowanym: 

„Europejski strategiczny plan w dziedzinie 

technologii energetycznych (plan EPSTE) 

– Droga do niskoemisyjnych technologii 

przyszłości”, przyspiesza tworzenie 

wachlarza technologii niskoemisyjnych. 

Technologie energii jądrowej są częścią 

tego wachlarza, poniewaŜ w ich 

przypadku moŜliwości osiągnięcia celów w 

zakresie energii i klimatu są największe, 

zarówno w perspektywie krótko-, jak i 

długoterminowej. 

(5) Niniejszy wniosek dotyczący decyzji 

został przyjęty przez Komisję Europejską 

w dniu 7 marca 2011 r., tj. cztery dni 

przed katastrofą w Fukushimie, i w 

związku z tym nie uwzględnia on tych 

wydarzeń, które spowodowały – i nadal 

będą powodowały – radykalne zmiany w 

polityce energetycznej Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja nie podała Ŝadnego istotnego uzasadnienia odstąpienia od obowiązku 

przeprowadzenia oceny wpływu. Niemniej jednak Komisja proponuje, aby europejscy 

podatnicy zapłacili ponad 2,5 mld EUR za trwający dwa lata program działań badawczych 

w dziedzinie jądrowej. Komisja nie oceniła ponadto ani skutków katastrof w Japonii, ani 
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decyzji politycznych, takich ja ta podjęta przez Niemcy o odejściu od energii jądrowej. 
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9.11.2011 A7-0360/33 

Poprawka  33 

Michèle Rivasi 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 7 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W dziedzinie syntezy jądrowej plan 

EPSTE uwzględnia znaczenie projektu 

ITER oraz konieczność zaangaŜowania 

przedsiębiorstw na wczesnym etapie 

przygotowania działań demonstracyjnych. 

Długoterminowym, strategicznym celem 

badań w zakresie syntezy jądrowej jest 

DEMO – demonstracyjna elektrownia 

termojądrowa. 

(7) Mimo Ŝe w dziedzinie syntezy jądrowej 

plan EPSTE uwzględnia znaczenie 

projektu ITER, społeczność naukowa 

równieŜ zgadza się co do tego, Ŝe sektor 

syntezy jądrowej stanie się rentowny nie 

wcześniej niŜ pod koniec tego wieku lub 

nawet później. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/34 

Poprawka  34 

Michèle Rivasi 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Maksymalna kwota przeznaczona na 

wdroŜenie programu ramowego (2012–

2013) wynosi 2 560 270 000 EUR. Kwota 

ta jest podzielona w następujący sposób (w 

EUR): 

Maksymalna kwota przeznaczona na 

wdroŜenie programu ramowego (2012–

2013) wynosi 100.000.000 EUR. Kwota ta 

jest rozdzielana wyłącznie na działalność 

badawczą dotyczącą ochrony przed 

promieniowaniem, likwidacji obiektów 

jądrowych, zabezpieczania i 

nierozprzestrzeniania materiałów 

jądrowych, zastosowań naukowych (w tym 

medycznych), a takŜe publiczne 

rozpowszechnianie informacji 

dotyczących poziomów radioaktywności w 

środowisku naturalnym (powietrze, woda, 

gleba). 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/35 

Poprawka  35 

Michèle Rivasi 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część I.A. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tekst załącznika I – część I.A. skreślona 

Or. en 

Uzasadnienie 

Synteza jądrowa stanie się rentowna za co najmniej 80–100 lat, w związku z czym nie moŜe 

ona wspierać bezpieczeństwa energetycznego ani bezpieczeństwa klimatu. Ogromne sumy 

przeznaczane w ramach budŜetu na realizację projektu ITER i syntezę jądrową nie są i nie 

mogą być zatem uzasadnione, i powinny raczej zostać przeznaczone na ochronę zdrowia lub 

na prawdziwie zrównowaŜone formy energii. 
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9.11.2011 A7-0360/36 

Poprawka  36 

Michèle Rivasi 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0360/2011 
Jan Březina 
Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 

i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część II – sekcja 2 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Energia jądrowa będzie odgrywała 

strategiczną rolę w koszyku 

energetycznym Unii przez co najmniej 

kolejne pół wieku, co przyczyni się do 

osiągnięcia wyznaczonego przez Unię celu 

w zakresie emisji gazów cieplarnianych 

oraz zwiększenia niezaleŜności i 

bezpieczeństwa dostaw energii w Unii oraz 

dywersyfikacji źródeł energii. MoŜna to 

osiągnąć zgodnie ze ścisłymi wymogami 

dotyczącymi odpowiedzialnego 

wykorzystania energii jądrowej, 

obejmującymi bezpieczeństwo i ochronę 

materiałów i instalacji jądrowych. 

ChociaŜ energia jądrowa nadal odgrywa 

rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej w 

niektórych państwach członkowskich, 

Unia musi zdecydowanie zwrócić się ku 

gospodarce bezatomowej. 

Or. en 

 

 


