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6.9.2018 A8-0258/37 

Poprawka  37 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Jednym z celów Europejskiej 

Wspólnoty Energii Atomowej 
(„Wspólnota”) jest wkład w podnoszenie 

jakości życia w państwach członkowskich, 

w tym przez promowanie i ułatwianie 

prowadzenia badań jądrowych w 

państwach członkowskich i uzupełnianie 

ich za pomocą wspólnotowego programu 

badawczo-szkoleniowego. 

(1) Jednym z celów Unii Europejskiej 

(„Unia”) jest wkład w podnoszenie jakości 

życia w państwach członkowskich, w tym 

przez promowanie i ułatwianie 

prowadzenia badań jądrowych w 

państwach członkowskich i uzupełnianie 

ich za pomocą unijnego programu 

badawczo-szkoleniowego. 

 (W razie przyjęcia aktu nazwa „Europejska 

Wspólnota Energii Atomowej” 

(„Wspólnota”) zostanie zastąpiona nazwą 

„Unia Europejska” („Unia”) w całym 

tekście.). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Poprawka  38 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Na mocy Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej zwykła procedura 

ustawodawcza nie ma zastosowania, w 

związku z tym uznano, że Parlament 

Europejski nie występuje na równi z Radą 

podczas przyjmowania ustawodawstwa 

dotyczącego energii jądrowej; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Decyzje dotyczące unijnych programów badawczych i szkoleniowych w dziedzinie energii jądrowej nie są 

podejmowane w ramach demokratycznego procesu, ponieważ procedura współdecyzji nie ma 

zastosowania. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Poprawka  39 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Badania jądrowe mogą wnieść 

wkład w zapewnienie dobrej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz 

zrównoważoności środowiskowej przez 

poprawę bezpieczeństwa jądrowego, 

jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i 

ochrony radiologicznej. Równie ważny jest 

potencjalny wkład badań jądrowych w 

długoterminową dekarbonizację systemu 

energetycznego w sposób bezpieczny, 

wydajny i pewny. 

(2) Badania jądrowe mogą wnieść 

wkład w poprawę bezpieczeństwa 

jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa 

fizycznego i ochrony radiologicznej. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Poprawka  40 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólnym celem programu Euratom 

jest prowadzenie działań w zakresie badań 

jądrowych i szkolenia z naciskiem na 

ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, 

jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i 

ochrony radiologicznej, by potencjalnie 

przyczynić się do długoterminowej 

dekarbonizacji systemu energetycznego w 

sposób bezpieczny, wydajny i pewny. Cel 

ogólny jest realizowany przez działania 

określone w załączniku I w formie działań 

bezpośrednich i pośrednich, zmierzających 

do osiągnięcia celów szczegółowych 

określonych w ust. 2 i 3 niniejszego 

artykułu. 

1. Ogólnym celem programu Euratom 

jest prowadzenie działań w zakresie badań 

jądrowych i szkolenia z naciskiem na 

poprawę bezpieczeństwa jądrowego, 

jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i 

ochrony radiologicznej. Cel ogólny jest 

realizowany przez działania określone w 

załączniku I w formie działań 

bezpośrednich i pośrednich, zmierzających 

do osiągnięcia celów szczegółowych 

określonych w ust. 2 i 3 niniejszego 

artykułu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Poprawka  41 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) dążenie do wykazania 

wykonalności stosowania syntezy jądrowej 

jako źródła energii przez wykorzystanie 

istniejących i przyszłych obiektów 

termojądrowych; 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Poprawka  42 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie podstaw dla przyszłych 

elektrowni termojądrowych przez 

opracowanie materiałów, technologii i 

projektu koncepcyjnego; 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Poprawka  43 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pula środków finansowych na realizację 

programu Euratom wynosi 770 220 000 

EUR. Kwota jest podzielona w następujący 

sposób: 

Pula środków finansowych na realizację 

programu Euratom wynosi 420 386 000 

EUR. Kwota jest podzielona w następujący 

sposób: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obniżenie całkowitego budżetu odzwierciedla zmiany w ogólnych celach programu, czyli eliminację 

finansowania badań i rozwoju w zakresie energii termojądrowej. Zasoby przewidziane na bezpieczeństwo 

obecnych i przyszłych elektrowni jądrowych przekierowano na wsparcie unijnych badań i szkoleń także w 

zakresie likwidacji i ochrony radiologicznej. 

 


