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6.9.2018 A8-0258/37 

Pozměňovací návrh  37 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Jedním z cílů Evropského 

společenství pro atomovou energii (dále 

jen „Společenství“) je přispívat ke 

zvyšování životní úrovně v členských 

státech mimo jiné podporou a 

usnadňováním jaderného výzkumu v 

členských státech a doplňováním tohoto 

výzkumu prostřednictvím provádění 

programu Společenství pro výzkum a 

odbornou přípravu. 

(1) Jedním z cílů Evropské unie (dále 

jen „Unie“) je přispívat ke zvyšování 

životní úrovně v členských státech mimo 

jiné podporou a usnadňováním výzkumu 

v členských státech a doplňováním tohoto 

výzkumu prostřednictvím provádění 

programu Unie pro výzkum a odbornou 

přípravu. 

 (V případě přijetí pozměňovacího návrhu 

budou slova „Evropské společenství pro 

atomovou energii (dále jen 

„Společenství“)“ v celém textu nahrazena 

slovy „Evropská unie (dále jen „Unie“)“. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Pozměňovací návrh  38 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Vzhledem k tomu, že podle 

Smlouvy o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii se 

neuplatňuje řádný legislativní postup, 

není Evropský parlament při přijímání 

právních předpisů týkajících se jaderné 

energie považován za rovnocenný s 

Radou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozhodnutí o programech Unie týkajících se výzkumu a odborné přípravy v oblasti jaderné 

energetiky nejsou přijímána v rámci demokratického procesu, protože se neuplatňuje postup 

spolurozhodování. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Pozměňovací návrh  39 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Jaderný výzkum může přispívat ke 

společenské a hospodářské prosperitě a 

environmentální udržitelnosti 

zlepšováním jaderné bezpečnosti, 

jaderného zabezpečení a radiační ochrany. 

Stejně důležitý je potenciální příspěvek 

jaderného výzkumu k dlouhodobé 

dekarbonizaci energetického systému, 

provedené bezpečným, efektivním a 

zabezpečeným způsobem. 

(2) Jaderný výzkum může přispívat ke 

zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného 

zabezpečení a radiační ochrany. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Pozměňovací návrh  40 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem programu 

Euratomu je provádět výzkumné činnosti a 

odbornou přípravu s důrazem na průběžné 

zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného 

zabezpečení a radiační ochrany, a 

především případně přispět k dlouhodobé 

dekarbonizaci energetického systému 

bezpečným, efektivním a zabezpečeným 

způsobem. Obecný cíl se provede 

prostřednictvím činností uvedených v 

příloze I ve formě přímých a nepřímých 

akcí, které sledují specifické cíle uvedené v 

odstavcích 2 a 3 tohoto článku. 

1. Obecným cílem programu 

Euratomu je provádět výzkumné činnosti a 

odbornou přípravu s důrazem na 

zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného 

zabezpečení a radiační ochrany. Obecný cíl 

se provede prostřednictvím činností 

uvedených v příloze I ve formě přímých a 

nepřímých akcí, které sledují specifické 

cíle uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto 

článku. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Pozměňovací návrh  41 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) přiblížit se k demonstraci 

proveditelnosti jaderné syntézy jako zdroje 

energie prostřednictvím využití stávajících 

a budoucích zařízení pro jadernou 

syntézu; 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Pozměňovací návrh  42 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) položení základů pro budoucí 

elektrárny založené na jaderné syntéze 

prostřednictvím vývoje materiálů, 

technologií a koncepčního návrhu; 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Pozměňovací návrh  43 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční krytí pro provádění programu 

Euratomu představuje 770 220 000 EUR. 

Tato částka se rozdělí takto: 

Finanční krytí pro provádění programu 

Euratomu představuje 420 386 000 EUR. 

Tato částka se rozdělí takto: 

Or. en 

Odůvodnění 

Snížení celkového rozpočtu odráží změny celkových cílů programu, konkrétně zrušení výdajů 

na výzkum a vývoj v oblasti jaderné syntézy. Prostředky vyčleněné na zajištění bezpečnosti 

stávajících a budoucích jaderných elektráren jsou směřovány k posilování výzkumu a odborné 

přípravy Unie v oblasti vyřazování z provozu, jakož i radiační ochrany. 

 

 


