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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca ogólnie popiera cele wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie 
Traktatu Euratom odnoszące się do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie zapewni 
nowe działania i ciągłość środków UE finansowanych w ramach Instrumentu Współpracy w 
dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (2014–2020).

UE musi zagwarantować ciągłość bezpieczeństwa jądrowego na najwyższym poziomie w 
swoim sąsiedztwie i na całym świecie, tak jak czyni to we wszystkich 28 państwach 
członkowskich UE. Wypadki w Czarnobylu (1986) i Fukushimie (2011) przyniosły globalne 
skutki związane ze zdrowiem i porządkiem publicznym, dlatego UE powinna nadal starać się 
wykorzystywać w tym obszarze swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
wykorzystywania energii jądrowej do celów cywilnych oraz wspierać międzynarodowe 
wysiłki na rzecz przestrzegania norm bezpieczeństwa jądrowego i powiązanych działań.

Wniosek Komisji koncentruje się na pomocy finansowej i powiązanych z nią środkach, 
których celem jest promowanie skutecznego zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i 
fizycznego na całym świecie, w szczególności propagowanie skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego i wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej, jak również stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi oraz likwidacja i remediacja byłych terenów obiektów jądrowych 
i samych obiektów jądrowych oraz ustanowienie sprawnych i skutecznych systemów 
zabezpieczeń.

W kontekście działań zewnętrznych UE zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, 
nieproliferacji i bezpieczeństwa jądrowego, jak również cele zrównoważonego rozwoju oraz 
ogólny interes UE powinny odgrywać istotną rolę w kierowaniu programowaniem działań 
wynikających z niniejszego rozporządzenia, zgodnie z zasadami dotyczącymi działań 
zewnętrznych Unii, określonymi w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Instrument ten powinien nadal uwzględniać interesy, potrzeby i priorytety polityki 
zagranicznej UE w oparciu o jej umowy o partnerstwie lub zobowiązania międzynarodowe, 
wspierane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i grupę G-7 ds. bezpieczeństwa 
jądrowego i fizycznego. 

Sprawozdawca podkreśla stałą strategiczną rolę ESDZ w programowaniu i cyklu zarządzania 
pod względem koordynacji, spójności i zgodności środków z innymi działaniami UE (np. w 
ramach bieżącego Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju lub 
przyszłego rozporządzenia ISWMR) zgodnie z duchem i literą konwencji i traktatów 
międzynarodowych, oraz elastyczne reagowanie na wydarzenia międzynarodowe (np. 
porozumienie jądrowe z Iranem) i wspieranie dialogu politycznego i wzmacnianie wpływu 
politycznego UE na partnerów, w szczególności na kraje znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie UE. 

Sprawozdawca podkreśla wartość dodaną UE w zestawieniu z możliwymi działaniami 
poszczególnych państw członkowskich UE oraz wpływ polityczny, jaki UE może uzyskać.
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Co najważniejsze, w projekcie opinii proponuje się ponadto dodanie przepisów, które rozwiną 
możliwości UE w zakresie propagowania skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego 
i wdrażania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w 
szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie UE. Monitorowanie terenów obiektów jądrowych 
i nadzór nad nimi muszą być zapewnione od samego początku przez mechanizmy UE lub 
inne organy międzynarodowe właściwe w tym zakresie, takie jak Międzynarodowa Agencja 
Energii Atomowej. Poprawki mają na celu ustanowienie i sfinansowanie środków na rzecz 
wdrożenia zaleceń dotyczących testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych oraz 
zapewnienie odpowiednich mechanizmów monitorowania w odniesieniu do elektrowni 
jądrowych będących w budowie w bezpośrednim sąsiedztwie UE. Ponadto należy 
wprowadzić warunkowość, tj. ogólne wsparcie UE dla danego kraju musi być uzależnione od 
poziomu jego współpracy i otwartości w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Konkretnym 
przykładem jest elektrownia jądrowa Ostrovets na Białorusi, która powinna być objęta tym 
mechanizmem1.

W odniesieniu do wyżej wymienionych nowych proponowanych obszarów wsparcia 
sprawozdawca proponuje zwiększenie kwoty przewidzianego budżetu z 300 mln EUR do 350 
mln EUR.

Sprawozdawca przypomina, że przyznanie gwarancji dla działań zewnętrznych na pożyczki 
przyznane dla krajów trzecich, o których mowa w art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 
jest finansowane na mocy tego rozporządzenia, ale z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 
26 ust. 2 rozporządzenia ISWMR.

Zgodnie z art. 203 Traktatu Euratom PE pełni wyłącznie funkcję konsultacyjną, a zatem nie 
jest objęty zwykłą procedurą ustawodawczą.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W związku z tym zobowiązania 
dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, 
nieproliferacji i bezpieczeństwa 
jądrowego, jak również cele 

                                               
1Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sytuacji na Białorusi 
(2016/2934(RSP)), ust. 15; Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456
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zrównoważonego rozwoju oraz ogólny 
interes Unii powinny odgrywać istotną 
rolę w kierowaniu programowaniem 
działań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Drugorzędne cele programu 
powinny obejmować finansowanie 
sprawiedliwej transformacji w trosce o 
byłych pracowników i lokalne 
społeczności borykające się z problemem 
bezrobocia w wyniku likwidacji 
niebezpiecznych obiektów jądrowych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wspólnota powinna kontynuować 
ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 
Traktatu Euratom, z Międzynarodową 
Agencją Energii Atomowej (MAEA) 
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
i zabezpieczeń materiałów jądrowych 
w odniesieniu do realizacji jego celów 
zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7.

(6) Wspólnota powinna kontynuować 
ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 
Traktatu Euratom, z Międzynarodową 
Agencją Energii Atomowej (MAEA), 
NATO i organami krajowymi państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego i zabezpieczeń materiałów 
jądrowych w odniesieniu do realizacji jego 
celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i
7. Instrument powinien również wspierać 
współpracę międzynarodową opartą na 
konwencjach dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego i gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Instrument powinien obejmować 
działania wspierające te cele i opierać się 
na działaniach poprzednio wspieranych 
zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) 
nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego i zabezpieczeń materiałów 
jądrowych w państwach trzecich, 
szczególnie w krajach przystępujących, 
krajach kandydujących i potencjalnych 
krajach kandydujących.

(7) Instrument powinien obejmować 
działania wspierające te cele i opierać się 
na działaniach poprzednio wspieranych 
zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr
237/201424 w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego, bezpiecznego gospodarowania 
odpadami promieniotwórczymi, 
bezpiecznej likwidacji i remediacji byłych 
terenów obiektów jądrowych oraz 
zabezpieczeń materiałów jądrowych w
państwach trzecich, szczególnie w krajach 
przystępujących, krajach kandydujących i
potencjalnych krajach kandydujących, na 
obszarze objętym polityką sąsiedztwa w 
rozumieniu [rozporządzenia ISWMR] 
(„obszar objęty polityką sąsiedztwa”), jak 
również w krajach partnerskich 
związanych z Unią układem o 
stowarzyszeniu, umową o partnerstwie lub 
umową o współpracy.

__________________ __________________

24 Rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. 
ustanawiające Instrument Współpracy 
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego 
(Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).

24 Rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. 
ustanawiające Instrument Współpracy 
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego 
(Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno być oparte, 

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno być oparte na 
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w odpowiednich przypadkach, na 
konsultacjach z właściwymi organami 
państw członkowskich oraz na dialogu 
z krajami partnerskimi.

konsultacjach z właściwymi organami Unii 
i państw członkowskich oraz na 
skutecznym i ukierunkowanym na 
rezultaty dialogu z krajami partnerskimi. 
Jeżeli taki dialog nie doprowadzi do 
rozproszenia obaw Unii związanych z 
bezpieczeństwem jądrowym, nie można 
przyznać finansowania zewnętrznego na 
mocy niniejszego rozporządzenia, 
[rozporządzenia ISWMR] i 
[rozporządzenia w sprawie IPA III] lub 
takie finansowanie powinno być 
tymczasowo zawieszone. Unia powinna 
być dodatkowo przygotowana na zajęcie 
się uzasadnionymi obawami państw 
członkowskich dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego nowych 
elektrowni jądrowych, w szczególności 
tych budowanych w krajach 
przystępujących, krajach kandydujących i 
potencjalnych krajach kandydujących, a 
także na obszarze objętym polityką 
sąsiedztwa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W ramach tego instrumentu Unia 
może wspierać organy regulacyjne ds. 
bezpieczeństwa jądrowego w 
przeprowadzaniu testów 
wytrzymałościowych, w oparciu o dorobek 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego, jak również późniejsze środki 
wykonawcze, w szczególności te dotyczące 
elektrowni jądrowych budowanych w 
krajach przystępujących, kandydujących i 
potencjalnych krajach kandydujących, a 
także na obszarze objętym polityką 
sąsiedztwa.



PE627.713v04-00 8/18 AD\1169245PL.docx

PL

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jeżeli jest to możliwe i stosowne, 
rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty 
należy monitorować i oceniać na podstawie 
uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, 
właściwych dla danego państwa 
i mierzalnych wskaźników, dostosowanych 
do specyfiki i celów Instrumentu oraz 
w oparciu o ramy dotyczące wyników 
stosowane w kraju partnerskim.

(9) Jeżeli jest to możliwe i stosowne, 
rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty 
należy monitorować i oceniać na podstawie 
uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, 
właściwych dla danego państwa 
i mierzalnych wskaźników, dostosowanych 
do specyfiki i celów Instrumentu oraz 
w oparciu o ramy dotyczące wyników 
stosowane w kraju partnerskim. Unia 
powinna ustanowić i finansować 
niezbędne mechanizmy regularnego 
monitorowania (np. zespoły lub misje 
ekspertów unijnych) w celu nadzorowania 
wdrażania zaleceń dotyczących testów 
wytrzymałościowych dla nowych 
elektrowni jądrowych, w szczególności 
tych budowanych na najbliższym obszarze 
objętym polityką sąsiedztwa.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odesłania do instrumentów 
unijnych w art. 9 decyzji Rady 
2010/427/UE32 powinny być rozumiane 
jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia i przywoływanych w nim 
rozporządzeń. Komisja powinna zapewnić, 
aby niniejsze rozporządzenie było 
wykonane zgodnie z rolą, jaką pełni 
ESDZ, jak określono w przywołanej 
decyzji.

(18) Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa powinien zapewniać 
ogólną polityczną koordynację działań 
zewnętrznych Unii, dbając o ich zgodność, 
spójność i skuteczność, w szczególności w
oparciu o niniejsze rozporządzenie. ESDZ
powinna uczestniczyć w cyklu 
programowania i zarządzania na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia w oparciu o 
cele polityki określone w art. 2.

_________________

32 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 
26 lipca 2010 r. określająca organizację 
i zasady funkcjonowania Europejskiej 
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Służby Działań Zewnętrznych 
(Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem niniejszego rozporządzenia 
jest uzupełnienie tych działań na rzecz 
współpracy w zakresie energii jądrowej, 
które są finansowane na podstawie 
[rozporządzenia ISWMR], przede 
wszystkim w celu wsparcia propagowania 
wysokiej jakości bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej oraz 
stosowania sprawnych i skutecznych 
zabezpieczeń materiałów jądrowych 
w państwach trzecich w oparciu o działania
na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporządzenia.

1. Celem niniejszego rozporządzenia 
jest uzupełnienie tych działań na rzecz 
współpracy w zakresie energii jądrowej, 
które są finansowane na podstawie 
[rozporządzenia ISWMR], przede 
wszystkim w celu wsparcia propagowania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
jądrowego, ochrony radiologicznej, 
standardów przejrzystości oraz stosowania 
sprawnych i skutecznych zabezpieczeń 
materiałów jądrowych w państwach 
trzecich w oparciu o działania na obszarze 
Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Współpraca ze 
strony Unii – na mocy niniejszego 
rozporządzenia — w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń 
nie ma na celu promowania energii 
jądrowej, a zatem nie należy jej postrzegać 
jako środka promowania tego źródła 
energii w państwach trzecich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego i wdrażanie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, jak 
również stała poprawa bezpieczeństwa 
jądrowego;

a) propagowanie skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej oraz wdrażanie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, jak 
również stała poprawa bezpieczeństwa 
jądrowego; wcześniejsze zamknięcie, jeżeli 
obiektu jądrowego lub instalacji jądrowej 
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nie można zmodernizować na tyle, by w 
pełni osiągnąć standardy bezpieczeństwa 
jądrowego przyjęte na szczeblu 
międzynarodowym;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odpowiedzialne i bezpieczne 
zarządzanie wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi oraz likwidacja 
i remediacja byłych terenów obiektów 
jądrowych i samych obiektów jądrowych;

b) odpowiedzialne i bezpieczne 
gospodarowanie odpadami 
promieniotwórczymi, w tym wypalonym 
paliwem jądrowym, (tj. wstępna obróbka, 
obróbka, przetwarzanie, przechowywanie i
trwałe składowanie), bezpieczna
likwidacja i remediacja byłych terenów 
obiektów jądrowych i samych obiektów 
jądrowych oraz wyrobisk górniczych po 
wydobywaniu uranu lub zatopionych 
obiektów i materiałów 
promieniotwórczych;

Uzasadnienie

Ze względu na skreślenie załącznika do obowiązującego rozporządzenia Rady 237/2014 w 
sprawie Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, w którym 
szczegółowo określono kryteria i priorytety, obecnie ważne jest należyte opracowanie celów 
określonych w art. 2 niniejszego nowego rozporządzenia. Poprawka ta ma na celu jedynie 
przywrócenie niektórych przepisów, które były częścią obowiązującego rozporządzenia Rady 
237/2014 w sprawie Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienie sprawnych
i skutecznych systemów zabezpieczeń.

c) ustanowienie 
sprawnych, skutecznych i przejrzystych 
systemów zabezpieczeń, w których 
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uczestniczą także organy krajowe 
odpowiedzialne za  przeciwdziałanie 
proliferacji, obejmujących finansowanie 
kompleksowych ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa („testów 
wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych, wdrożenie zaleceń 
wynikających z takich testów 
wytrzymałościowych na podstawie 
dorobku Unii oraz powiązane środki 
monitorowania, w szczególności tych w 
krajach przystępujących, kandydujących i 
potencjalnych krajach kandydujących, a 
także na obszarze objętym polityką 
sąsiedztwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informowanie opinii publicznej o 
tym, w jaki sposób program przyczynił się 
do poprawy bezpieczeństwa jądrowego i 
pomyślnej likwidacji dawnych obiektów 
jądrowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych na realizację 
niniejszego rozporządzenia na lata 2021–
2027 wynosi 300 mln EUR w cenach 
bieżących.

Pula środków finansowych na realizację 
niniejszego rozporządzenia na lata 2021–
2027 wynosi 350 mln EUR w cenach 
bieżących.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1



PE627.713v04-00 12/18 AD\1169245PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy 
o partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki 
z krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy 
o partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki 
z krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa oraz dorobek 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem wieloletnich programów 
indykatywnych jest dostarczanie spójnych 
ram współpracy między Wspólnotą 
a zainteresowanymi państwami trzecimi 
lub regionami, zgodnych z ogólnym celem 
i zakresem oraz zasadami i polityką 
Wspólnoty oraz opartych na ramach 
polityki, o których mowa w art. 5.

2. Celem wieloletnich programów 
indykatywnych jest dostarczanie spójnych 
ram współpracy między Wspólnotą a
zainteresowanymi państwami trzecimi, 
regionami lub organizacjami 
międzynarodowymi, zgodnych z ogólnym 
celem i zakresem oraz zasadami i polityką 
Wspólnoty oraz opartych na ramach 
polityki, o których mowa w art. 5.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wieloletnie programy indykatywne 
obejmują cele i zadania Wspólnoty 
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dotyczące działań na forum organizacji 
międzynarodowych, o których mowa w 
art. 5, przy czym zakładają 
wykorzystywanie na forum odnośnych 
organizacji międzynarodowych wiedzę i 
doświadczenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego zdobyte w 
ramach programu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) planów działania, środków
indywidualnych i środków wspierających, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

a) środków indywidualnych i środków 
wspierających, w przypadku których 
finansowanie unijne nie przekracza kwoty 
10 mln EUR;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wydatki związane z zapewnieniem 
sprawiedliwej transformacji w ramach 
procesu likwidacji obiektu jądrowego w 
trosce o byłych pracowników i 
społeczności.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie dostawy i materiały 
finansowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mogą pochodzić z tych 
państw, z zastrzeżeniem odpowiednich 
warunków określonych w ust. 1.

2. Wszystkie dostawy i materiały 
finansowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mogą pochodzić z tych 
państw, z zastrzeżeniem odpowiednich 
warunków określonych w ust. 1 i art. 11a.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a

Warunkowość i zawieszenie pomocy

1. Pomoc Unii na mocy niniejszego 
rozporządzenia uzależniona jest od 
przestrzegania przez dany kraj partnerski: 

a) odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w ramach MAEA;

b) Konwencji dotyczącej oceny 
wpływu na środowisko w kontekście 
transgranicznym, przyjętej w Espoo, w 
Finlandii 25 stycznia 1991 r. oraz 
Konwencji o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska, 
podpisanej w Aarhus, w Danii, 25 czerwca 
1998 r., wraz z późniejszymi zmianami do 
nich;

c) Układu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej i protokołów dodatkowych 
do Układu;

d) zobowiązań wynikających z umów 
o partnerstwie i układów o stowarzyszeniu 
zawartych z Unią;

e) zobowiązań do wdrożenia testów 
wytrzymałościowych i powiązanych 
środków.

2. W przypadku nieprzestrzegania 
warunków wymienionych w ust. 1 pomoc 
finansowa Unii przyznana na mocy 
niniejszego rozporządzenia lub 
[rozporządzenia ISWMR], lub 
[rozporządzenia w sprawie IPA III], w 
stosownych przypadkach, zostanie 
ponownie zbadana i może zostać 
ograniczona lub tymczasowo zawieszona.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczba sporządzonych, 
wprowadzonych lub zmienionych aktów 
prawnych i regulacyjnych; oraz

a) sporządzone, wprowadzone lub 
zmienione akty prawne i regulacyjne; oraz

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liczba badań projektowych, 
weryfikacji poprawności projektu lub 
studiów wykonalności w kontekście 
ustanawiania obiektów zgodnie 
z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa jądrowego.

b) badania projektowe, weryfikacje
poprawności projektu lub studia
wykonalności w kontekście ustanawiania 
obiektów zgodnie z najwyższymi 
standardami bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wdrożenie środków poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego i 
gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi, w oparciu o 
najwyższe normy bezpieczeństwa, 
włącznie z zaleceniami wydanymi w 
wyniku międzynarodowego przeglądu 
zewnętrznego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) stopień, w jakim obywatele w 
krajach partnerskich zostali 
poinformowani o programie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
zgodnie z decyzją 2010/427/UE.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
zapewnia ogólną polityczną koordynację 
działań zewnętrznych Unii, dbając o ich 
zgodność, spójność i skuteczność, w 
szczególności w oparciu o niniejsze 
rozporządzenie. ESDZ uczestniczy w cyklu 
programowania i zarządzania na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia w oparciu o 
cele polityki określone w art. 2.
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