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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The proposal for a seventh Euratom framework programme is disproportionate both to the 
general Seventh Framework Programme of Research and to the general objectives adopted for 
energy policy.

The premise of the EU's energy policy should be our climate commitments, i.e. the fact that 
global warming must not be allowed to exceed 2° above pre-industrial levels. In the light of 
this objective, the most important technologies are those concerned with improving energy 
efficiency and renewable energy.

Historically, through Euratom, nuclear energy research has received the lion's share of all 
European Community funding for energy research, some € 55 billion. Now it is time to 
concentrate on the development of new, clean and safe energy technologies. However, in the 
proposal for a seventh Euratom framework programme for the five-year period 2007-2011 it 
is proposed that more funding should be allocated to research into nuclear power than to all 
other forms of energy research put together according to the proposal for a Seventh 
Framework Programme of Research for the seven years from 2007 to 2013. At the same time, 
the funding available for nuclear power would increase by a factor of 2.3 in comparison with 
the previous Euratom research programme. This is not acceptable.

Fusion will not provide usable energy for many decades yet. In order to control climate 
change, the industrialised countries must reduce their emissions quickly, by at least 30% by 
2020 and by 60-80% by 2050. No one can maintain that fusion will have anything to offer by 
2020 and it is quite uncertain that it will even provide any energy by 2050. Europe simply 
cannot afford to allocate the vast majority of its energy research funding to a form of energy 
whose foreseeable benefits are so uncertain. Serious risks are also associated with fusion, the 
most significant being that raw materials for fusion reactions might fall into the wrong hands, 
giving rise to a danger of proliferation of nuclear weapons.

Allocating funding to research into fission power is contrary to public opinion, which is 
against nuclear power. There are major risks involved in all stages of the nuclear fuel cycle. 
Spent nuclear fuel will remain hazardous for hundreds of thousands of years. It is impossible 
to guarantee its safe storage for periods which are unimaginably long in relation to the human 
life-span.

Advocates have started to market nuclear power as a solution to climate change. Even known 
uranium reserves are not sufficient for that. If the present use of fossil fuels were to be 
replaced with fission power, there would be enough uranium for 3 or 4 years. Used at its 
present rate, the uranium would last for 50 years. Combating climate change by making 
greater use of fission power is not, therefore, a realistic option. In Finland, permission was 
sought for five nuclear power plants on the basis that nuclear power was needed in order to 
achieve the emission reductions required by the Kyoto Protocol. After the Finnish Parliament 
had granted permission for them, however, the same people began to bitterly criticise the 
Kyoto Protocol, claiming that it was unduly harsh and economically damaging to Finland.

The proposed emphasis of the funding of energy research also contradicts all the decisions 
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that have been taken which stress the vital role of new energy technology relating to energy 
efficiency and renewable energy, not only in the interests of climate protection but also from 
the point of view of developing energy technology which is competitive on world markets.

The draftsman proposes that only those elements in the Seventh Euratom Framework 
Programme of Research should receive funding which are clearly unavoidable. These 
elements are radiation protection, research into radioactive waste and safety techniques. At 
the same time the draftsman proposes that the total research funding should be reduced from € 
3092 m to € 310 m.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 5

5. Zelená kniha „Směrem k evropské 
strategii pro bezpečnost zásobování energií“ 
klade důraz na příspěvek jaderné energie ke 
snižování emisí skleníkových plynů 
a k omezování závislosti Evropy na 
dovážené energii.

5. Zelená kniha „Směrem k evropské 
strategii pro bezpečnost zásobování energií“ 
klade důraz na omezený příspěvek jaderné 
energie ke snižování emisí skleníkových 
plynů a k omezování závislosti Evropy na 
dovážené energii.

Odůvodnění

In 2003, nuclear power provided only less than 15% of the commercial primary energy in the 
EU25 and has therefore a limited contribution to climate change.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6

6. S odkazem na rozhodnutí Rady ze dne 26. 
listopadu 2004, kterou se mění směrnice pro 
vyjednávání o ITER, bude uskutečnění 

6. S odkazem na rozhodnutí Rady ze dne 26. 
listopadu 2004, kterou se mění směrnice pro 
vyjednávání o ITER

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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projektu ITER v Evropě v rámci širšího 
přístupu k jaderné syntéze hlavním bodem 
činností týkajících se výzkumu jaderné 
syntézy prováděného v souvislosti se 
sedmým rámcovým programem.

Odůvodnění

Fusion, at best, may be technically viable in 30-50 years and cannot therefore contribute to 
meeting the climate change targets. The huge budgetary allocation to ITER and fusion 
research cannot be justified and must be cut and be invested in sustainable energy, health and 
transport R&D.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 odst. 1

1. Sedmý rámcový program pokračuje v 
obecných cílech popsaných v článku 1 a
čl. 2 písm. a) Smlouvy a přispívá tak k 
vytváření společnosti založené na 
znalostech, jež vychází z Evropského 
výzkumného prostoru.

1. Sedmý rámcový program pokračuje v 
obecných cílech popsaných v článku 2 
písm. a) Smlouvy, a přispívá tak k vytváření 
společnosti založené na znalostech, jež 
vychází z Evropského výzkumného 
prostoru.

Odůvodnění

There have been many changes in the world since the Treaties of Rome in 1957 but the Treaty 
on the Atomic Energy Community – Euratom - remains effectively unaltered. Rather than 
maintaining an obsolete "task” to promote the “speedy establishment and growth of nuclear 
industries” (Article 1), the FP7-Euratom should focus only on radiation protection, 
radioactive waste management and decommissioning, safeguards techniques and 
technologies and scientific and technical support to the policy making process.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 2

2. Sedmý rámcový program zahrnuje 
výzkum Společenství, technický rozvoj, 
mezinárodní spolupráci, rozšíření 
technických informací a činnosti směřující 
k využití i odborné přípravě, které budou 
stanoveny ve dvou specifických 
programech:

2. Sedmý rámcový program zahrnuje 
Společné výzkumné středisko a výzkum 
Společenství, technický rozvoj, mezinárodní 
spolupráci, rozšíření technických informací 
a činnosti směřující k využití i odborné 
přípravě, které budou stanoveny ve  
specifickém programu:
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První program zahrnuje: Specifický program zahrnuje:

a) Výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy: s cílem vývoje technologie pro 
bezpečný, udržitelný a hospodářsky 
životaschopný zdroj energie šetrný k 
životnímu prostředí;

A) radiační ochranu: zvýšit zvýšit 
porozumění a bezpečnost využívání 
ionizujícího záření v průmyslu a lékařství a 
minimalizovat vystavení  pracovníků a 
veřejnosti přírodním a umělým zdrojům
ionizujícího záření.

b) Jaderné štěpení a radiační ochranu:
s cílem podpory bezpečného využívání 
jaderného štěpení a další využití záření v 
průmyslu a lékařství.

B) nakládání s radioaktivním odpadem a 
vyřazování z provozu: rozvíjení technologií 
pro úpravu a skladování radioaktivního 
odpadu a dlouhodobých právních a 
finančních schémat podle zásady 
„znečisťovatel platí“ a zásad obezřetnosti.
C) bezpečnostní techniky a technologie
D) vědeckotechnickou podporu procesu 
politického rozhodování v jaderné oblasti, 
přizůsobujícímu se měnícím se požadavkům 
politiky

Druhý program zahrnuje činnosti 
Společného výzkumného střediska v oblasti 
jaderné energie.

Program zahrnuje činnosti Společného 
výzkumného střediska v oblasti jaderné 
energie.

Odůvodnění

The FP7-Euratom should focus only on radiation protection, radioactive waste management 
and decommissioning, safeguards techniques and technologies and scientific and technical 
support to the policy making process. The development of the new reactor systems, if any, 
should be funded by the nuclear utilities themselves. Since there is overlapping between 
Community and JRC research it this field of competence, the amendment suggests to establish 
one specific programme to be shared with the JRC instead of two programmes.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 3 odst. 1

1. Celková částka pro provádění sedmého 
rámcového programu na období 2007 až 
2011 činí 3092 milionů EUR. Částka se 
rozdělí takto (v milionech EUR):

1. Celková částka pro provádění sedmého
rámcového programu na období 2007 až 
2011 činí 310 milionů EUR. Částka se 
rozdělí takto (v milionech EUR):
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a) Výzkum v oblasti energie z jaderné 
syntézy - 2159

(a) Radiační ochrana - 155

b) Jaderné štěpení a radiační ochrana - 394 (b) Radioaktivní odpady  
65

c) Jaderné činnosti Společného 
výzkumného střediska - 539

(c) Bezpečnostní techniky a technologie 45

(d)Vědeckotechnická podpora 45

Odůvodnění

Public money should be invested where R &D is the most appropriate. Radiation protection 
should therefore receive the bulk of the FP-7 Euratom. The changes of categories to be 
covered by the FP7 are explained in Amendment 4 above.

Pozměňovací návrh 6
Příloha 1 nadpis

VĚDECKÉ A TECHNICKÉ CÍLE, 
TÉMATA A ČINNOSTI

VĚDECKÉ A TECHNICKÉ CÍLE, 
TÉMATA A ČINNOSTI SDÍLENÉ SE 
SPOLEČNÝM VÝZKUMNÝM 
STŘEDISKEM

Odůvodnění

Same justification as Amendment 4.

Pozměňovací návrh 7
Příloha 1

ÚVOD vypouští se

Sedmý rámcový program je rozdělen do 
dvou částí, které odpovídají „nepřímým“ 
akcím týkajícím se výzkumu v oblasti 
energie z jaderné syntézy a jaderného 
štěpení a radiační ochrany a „přímým“ 
výzkumným činnostem Společného 
výzkumného střediska.

VÝZKUM V OBLASTI ENERGIE Z JADERNÉ 
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SYNTÉZY

Cíl
Vývoj znalostní základny pro projekt ITER 
a jeho uskutečnění je hlavním krokem 
k vytvoření prototypu reaktorů pro 
elektrárny, které jsou bezpečné, udržitelné, 
hospodářsky životaschopné a šetrné k 
životnímu prostředí.

Odůvodnění
Zásobování Evropy energií v blízkém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu 
má vážné nedostatky. Je zejména potřeba 
učinit opatření k řešení otázek bezpečnosti 
zásobování, změny klimatu a udržitelného 
rozvoje a přitom zajistit, aby nebyl ohrožen 
budoucí hospodářský růst.

Za několik desetiletí by mohla přispět k 
uskutečnění udržitelného a bezpečného 
zásobování EU energií zásadním způsobem 
jaderná syntéza. Její úspěšný vývoj by 
poskytl energii, která je bezpečná, 
udržitelná a šetrná k životnímu prostředí. 
Dlouhodobým cílem evropského výzkumu 
jaderné syntézy, který zahrnuje všechny 
činnosti týkající se jaderné syntézy 
v členských státech a přidružených třetích 
zemích, je společné vytvoření prototypu 
reaktorů pro elektrárny, které by tyto 
požadavky splňovaly a byly hospodářsky 
životaschopné.

Hlavní prioritou v rámci strategie dosažení 
tohoto dlouhodobého cíle je sestrojení 
ITER (hlavního experimentálního zařízení, 
které bude demonstrovat vědeckou a 
technickou proveditelnost získání energie 
z jaderné syntézy) a poté sestrojení DEMO, 
„demonstrační“ elektrárny založené na 
jaderné syntéze. Kromě toho se uskuteční 
dynamický program na podporu výzkumu a 
vývoje pro ITER a na podporu vývoje 
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materiálů pro jadernou syntézu, technologií 
a fyziky, které jsou pro DEMO potřebné. 
Ten by zahrnoval účast evropského 
průmyslu, sdružení pro jadernou syntézu a 
třetí země, zejména smluvních stran dohody 
o ITER.

Činnosti
Uskutečnění projektu ITER

Tento úkol zahrnuje činnosti směřující ke 
společnému uskutečnění projektu ITER 
(jako mezinárodní výzkumné 
infrastruktury), zejména pokud jde o 
přípravu lokality, zřízení organizace ITER 
a společného evropského podniku pro 
ITER, řízení a získání zaměstnanců, 
všeobecnou technickou a administrativní 
podporu, přípravu vybavení a zařízení a 
podporu projektu během konstrukční fáze.

Výzkum a vývoj při přípravě na provoz 
ITER

Program zaměřený na fyziku a technologii 
využije zařízení a zdroje v programu 
jaderné syntézy, včetně JET. To umožní 
přístup ke zvláštním klíčovým technologiím 
ITER, zkonsoliduje možnosti projektu 
ITER a prostřednictvím experimentálních a 
teoretických činností připraví provoz ITER.

Technologické činnosti při přípravě DEMO

Tyto činnosti zahrnují dynamický vývoj 
materiálů a klíčové technologie pro 
jadernou syntézu a sestavení 
specializovaného týmu zaměřeného na 
přípravu projektu „International Fusion 
Materials Irradiation Facility (IFMIF)“ 
(Mezinárodní zařízení na ozařování 
materiálů pro jadernou syntézu), který 
prověří způsobilost materiálů pro DEMO. 
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Mezi ně patří pokusy s ozařováním a 
modelování materiálů, studie koncepcí pro 
DEMO a studie bezpečnosti, 
environmentálních a sociálně 
ekonomických aspektů energie z jaderné 
syntézy.

Výzkumné a vývojové činnosti v 
dlouhodobém horizontu

Tyto činnosti zahrnují další vývoj 
zdokonalených koncepcí schémat 
magnetického pole s případnými výhodami 
pro elektrárny využívajících jadernou 
syntézu (se zaměřením na dokončení 
výstavby W7-X L „stelarátoru“), teorii a 
modelování zaměřené na souhrnné 
pochopení chování fúzního plazmatu a 
koordinace (v rámci pokračujících 
kontaktů) činností členských států v oblasti 
civilního výzkumu inerciálního udržení.

• Lidské zdroje a vzdělávání a odborná 
příprava
S ohledem na okamžité a střednědobé 
potřeby ITER a pro další vývoj jaderné 
syntézy budou pokračovat iniciativy 
zaměřené na zajištění vhodných lidských 
zdrojů co do počtu, rozsahu dovedností a 
vysoké úrovně odborné přípravy a 
zkušeností.

• Infrastruktury
Jedním z prvků nových výzkumných 
infrastruktur se silným evropským rozměrem 
bude uskutečnění ITER, mezinárodního 
výzkumného projektu v oblasti jaderné 
syntézy.
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Odůvodnění

Same justification as Amendment 2.

Pozměňovací návrh 8
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, nadpis

JADERNÉ ŠTĚPENÍ A RADIAČNÍ OCHRANA RADIAČNÍ OCHRANA

Odůvodnění

The nuclear sector has been in commercial operation of over fifty years and thus it cannot be 
described as an infant technology. Furthermore, the nuclear utilities in Europe generate tens 
of billions of Euro in revenue each year. The development of the new reactor systems, if any, 
should therefore be funded only by the nuclear utilities themselves. 

In all uses of radiation, throughout industry and medicine alike, the overriding principle must 
be the protection of man and the environment that is why the focus of the FP7 should 
concentrate mainly on radiation protection.

Pozměňovací návrh 9
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, cíl

Vytvoření pevné vědecké a technické 
základny pro urychlení praktického vývoje 
prostředků pro bezpečnější nakládání s 
radioaktivním odpadem s dlouhým 
poločasem rozpadu, pro podporu 
bezpečnějšího využívání jaderné energie, 
které je efektivnější z hlediska zdrojů a 
konkurenceschopné, a pro zajištění pevného 
a sociálně přijatelného systému ochrany 
člověka a životního prostředí proti vlivům 
ionizujícího záření.

Vytvoření pevné vědecké a technické 
základny pro urychlení praktického vývoje 
prostředků pro bezpečnější nakládání s 
radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem na základě zásady, že odpovědnost 
nese znečisťovatel, a zásady přiměřené 
obezřetnosti, a pro zajištění pevného a 
sociálně přijatelného systému ochrany 
člověka a životního prostředí proti minulým, 
současným a budoucím vlivům ionizujícího 
záření.

Odůvodnění

Same justification as Amendment 8.

Pozměňovací návrh 10
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, odůvodnění

Jaderná energie vyrábí v současné době Zejména díky světové výjimce Francie
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třetinu objemu elektřiny spotřebované v EU 
a je nejvýznamnějším v současnosti 
dostupným zdrojem základní elektřiny bez 
emisí uhlíku. Evropské jaderné odvětví jako 
celek charakterizuje orientace na špičkovou 
technologii a poskytuje odborná pracovní 
místa pro několik stovek tisíc lidí. Jaderná 
energie coby vlastní a spolehlivý zdroj 
energie přispívá k nezávislosti EU a k 
bezpečnosti zásobování s pokročilejší 
jadernou technologií, která poskytuje 
perspektivu zásadního zlepšení efektivity a 
využívání zdrojů, přičemž zároveň zaručuje 
ještě vyšší úroveň bezpečnosti a produkuje 
méně odpadu než současné technologie.

vyrábí jaderná energie v současné době o 
necelou třetinu objemu elektřiny 
spotřebované v EU a je nejvýznamnějším 
v současnosti dostupným zdrojem základní 
elektřiny bez emisí uhlíku v několika 
členských státech. Jaderná energie však 
pokrývá pouhých 15 % primární spotřeby 
energie v EU.

Přetrvávají však vážné obavy týkající se 
dalšího využívání tohoto zdroje energie v 
EU. Klíčovými otázkami jsou provozní 
bezpečnost reaktoru a nakládání s odpadem s 
dlouhým poločasem rozpadu, přičemž oba 
aspekty se řeší během pokračující práce na 
technické úrovni, ale je třeba zohlednit i 
politický a společenský přínos. Při všech 
způsobech využití záření, od průmyslového 
po lékařský, je hlavní zásadou ochrana 
člověka a životního prostředí. Všechny 
tematické oblasti, kterými je třeba se 
zabývat, charakterizuje prvořadý zájem o 
zajištění vysokých stupňů bezpečnosti. 
Podobně existují ve všech oblastech vědy a 
jaderného inženýrství jasně identifikovatelné 
potřeby týkající se dostupnosti výzkumných 
infrastruktur a odbornosti. Kromě toho jsou 
jednotlivé technické oblasti spojeny 
klíčovými průřezovými tématy, jako je 
jaderný palivový cyklus, aktinidová chemie, 
analýza rizik a posouzení bezpečnosti, a 
dokonce otázky společenské a vládní.

Přetrvávají vážné obavy týkající se dalšího 
využívání tohoto zdroje energie v EU. 
Klíčovými otázkami jsou zvýšené riziko 
terorismu a šíření jaderných zbraní, 
provozní bezpečnost reaktoru a nakládání s 
radioaktivním odpadem, zejména odpadem
s dlouhým poločasem rozpadu, přičemž oba 
poslední aspekty se řeší během pokračující 
práce na technické úrovni, ale je třeba 
zohlednit i politický a společenský přínos. 
Při všech způsobech využití záření, od 
průmyslového po lékařský, musí být hlavní 
zásadou ochrana člověka a životního 
prostředí. Všechny tematické oblasti, 
kterými je třeba se zabývat, charakterizuje 
prvořadý zájem o zajištění vysokých stupňů 
bezpečnosti. Podobně existují ve všech 
oblastech vědy a jaderného inženýrství jasně 
identifikovatelné potřeby týkající se 
dostupnosti výzkumných infrastruktur 
a odbornosti. Kromě toho jsou jednotlivé 
technické oblasti spojeny klíčovými 
průřezovými tématy, jako je jaderný 
palivový cyklus, aktinidová chemie, analýza 
rizik a posouzení bezpečnosti, a dokonce 
otázky společenské a vládní.

Prostřednictvím výzkumu bude rovněž třeba
nalézt nové vědecké a technické příležitosti 
a pružně zareagovat na nové politické 
potřeby, které se objeví v průběhu 

Prostřednictvím výzkumu bude rovněž třeba 
nalézt nové vědecké a technické příležitosti 
a pružně zareagovat na nové politické 
potřeby, které se objeví v průběhu 
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rámcového programu. rámcového programu.

Odůvodnění

Same justification as Amendment 8.

Pozměňovací návrh 11
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, Činnosti, Nakládání s radioaktivním odpadem

Nakládání s radioaktivním odpadem Nakládání s radioaktivním odpadem, 
sociální dopady a dopady na životní 
prostředí

Provádění cíleného výzkumu a vývojových 
činností v oblasti hloubkového 
geologického ukládání vyhořelého paliva a 
radioaktivního paliva s dlouhým poločasem 
rozpadu a případně demonstrace 
technologií a bezpečnosti a podpora 
vytvoření společného evropského pohledu 
na hlavní otázky nakládání s odpadem a 
jeho likvidace. Výzkum dělení a 
transmutace a/nebo další koncepce 
zaměřené na omezení množství a/nebo 
rizika odpadu určeného k odstranění.

Provádění výzkumu v oblasti stávajících 
praktik nakládání s odpadem a rozvoj 
sociálních, hospodářských, právních a 
environmentálních kritérií vedoucích k 
jednoznačnému prokázání stálosti po celou 
dobu skladování.

Odůvodnění

Under the laws within each Member State a percentage of which is supposed to be put aside 
for the disposal of radioactive waste. These funds should eventually contain hundreds of 
billions of Euro and the contribution that the EU funds make to this process can only be 
minimal. Therefore, the FP7 must devote its limited amount of public money into the research 
of common specific criteria of existing nuclear waste management practices leading to 
unambiguously prove permanence over the lifetime of the storage.

Pozměňovací návrh 12
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, Činnosti, Reaktorové systémy

∙ Reaktorové systémy vypouští se

Výzkum zaměřený na podporu dalšího 
bezpečného provozování stávajících 
reaktorových systémů (včetně zařízení 
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jaderného palivového cyklu), který zohlední 
nové aspekty, jako je prodloužení životnosti 
a vývoj nových pokročilých metod 
posouzení bezpečnosti (jak z hlediska 
techniky, tak z hlediska lidských faktorů), a 
zaměřený na hodnocení případných a 
bezpečnostních aspektů budoucích systémů 
reaktorů v krátkodobém i střednědobém 
horizontu, čímž se udrží vysokou úroveň 
bezpečnosti dosahovanou v EU.

Odůvodnění

Same justification as Amendment 8.

Pozměňovací návrh 13
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, Činnosti, Infrastruktury

∙ Infrastruktury vypouští se

Podpora dostupnosti výzkumných 
infrastruktur, jako jsou reaktory na 
zkoušení materiálů, podzemní výzkumné 
laboratoře a radiobiologická zařízení a 
tkáňové banky, nezbytná k udržení vysoké 
úrovně technického pokroku, inovací a 
bezpečnosti v evropském jaderném odvětví.

Odůvodnění

Same justification as Amendment 8.

Pozměňovací návrh 14
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, Činnosti, Lidské zdroje a odborná příprava

Podpora udržení a dalšího rozvoje 
vědeckých možností a lidských schopností s 
cílem na dlouhou dobu zajistit dostupnost 
vhodně kvalifikovaných výzkumných 
pracovníků a zaměstnanců v jaderném 
odvětví.

Podpora udržení a dalšího rozvoje 
vědeckých možností a lidských schopností s 
cílem zajistit dostupnost vhodně 
kvalifikovaných výzkumných pracovníků a 
zaměstnanců v oblasti vyřazování jaderných 
zařízení z provozu.
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Odůvodnění

At the end of 2004, 22 plants have been shut-down over the last 15 years in the EU25 and, in 
the absence of significant new built, the average age of operating nuclear power plants has 
been increasing steadily. Research reactors have to be decommissioned as well. It is therefore 
important to have sufficient researchers and employees in the field of decommissioning 
nuclear installations, which will become more and more important with time.

Pozměňovací návrh 15
Příloha 1, Jaderné činnosti společného výzkumného střediska, Nadpis

JADERNÉ ČINNOSTI SPOLEČNÉHO 
VÝZKUMNÉHO STŘEDISKA

ZNALOSTI PRO TVORBU POLITIKY EU

Odůvodnění

Same justification as Amendment 4.

Pozměňovací návrh 16
Příloha 1, Jaderné činnosti společného výzkumného střediska, Cíl

Cíl
Poskytnout ze strany zákazníků vědeckou a 
technickou podporu pro proces tvorby 
politiky EU v oblasti jaderné energie, zajistit 
podporu pro provádění a sledování 
stávajících politik a pružně reagovat na 
nové požadavky politiky.

Poskytnout ze strany zákazníků vědeckou a 
technickou podporu pro proces tvorby 
politiky EU v oblasti jaderné energie a 
přizpůsobovat ji měnícím se požadavkům
politiky.

Odůvodnění

The whole concept of this amendment is to provide the knowledge for the EU policy makers 
towards the future, i.e. towards an intelligent energy economy based on energy conservation 
measures, energy efficiency and renewables.

Pozměňovací návrh 17
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, Odůvodnění

Odůvodnění vypouští se
Společné výzkumné středisko podporuje 
cíle evropské strategie zásobování energií, 
zejména s cílem dosažení cílů Kjótského 
protokolu. EU disponuje v mnoha 
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aspektech jaderné technologie nespornou 
odbornou kompetencí, která stojí na 
pevných základech minulých úspěchů v této 
oblasti. Užitečnost Společného výzkumného 
střediska pramenící z podpory poskytované 
politikám EU a příspěvku k novým trendům 
v jaderném výzkumu je založena na její 
vědecké odbornosti a integraci 
do mezinárodní vědecké obce. Společné 
výzkumné středisko má na jedné straně 
schopné zaměstnance a špičková zařízení, 
díky kterým může provádět uznávanou 
vědeckou a technickou práci a na druhé 
straně podporuje politiku EU s cílem udržet 
si do budoucnosti základní kompetence a 
odbornost prostřednictvím vyškolení 
mladých vědců a rozvoje jejich mobility. 
Zejména v oblasti vnějších vztahů a politik 
souvisejících s bezpečností se objevily nové 
požadavky. V takových případech jsou 
potřeba interní a bezpečné informace, 
analýzy a systémy, které nelze vždy získat 
na trhu. 
Jaderné činnosti Společného výzkumného 
střediska si kladou za cíl splnit požadavky 
výzkumu a rozvoje směřující k podpoře jak 
Komise, tak členských států. Cílem tohoto 
programu je získat a shromáždit znalosti a 
zahájit tak diskusi o výrobě jaderné 
energie, její bezpečnosti a spolehlivosti, 
udržitelnosti a kontrole, jejích hrozbách a 
úkolech, včetně inovativních a budoucích 
reaktorových systémech.

Odůvodnění

Same justification as Amendment 4.

Pozměňovací návrh 18
Příloha 1, Jaderné štěpení a radiační ochrana, Činnosti

Činnosti vypouští se
Činnosti Společného výzkumného střediska 
se zaměří na tyto oblasti:
Nakládání s jaderným odpadem a dopad na 
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životní prostředí: cílem je pochopení 
jaderných palivových procesů od výroby 
energie po uložení odpadu a vývoj účinných 
řešení pro nakládání s vysoce 
radioaktivním jaderným odpadem na 
základě dvou hlavních možností (přímé 
uložení nebo dělení a transmutace); 
Jaderná bezpečnost: výzkum stávajících i 
nových palivových cyklů a bezpečnosti 
reaktorů jak západního, tak ruského typu a 
rovněž výzkum nových návrhů reaktorů. 
Společné výzkumné středisko navíc přispěje 
a bude koordinovat příspěvek Evropy k 
mezinárodnímu fóru výzkumu a rozvoje 
„Generation IV“, do nějž jsou zapojeny 
nejlepší světové výzkumné organizace; 

Odůvodnění

Same justification as Amendment 4.

Pozměňovací návrh 19
Příloha II, Režimy financování, 1. Režimy financování v oblasti energie z jaderné syntézy

1. REŽIMY FINANCOVÁNÍ V OBLASTI 
ENERGIE Z JADERNÉ SYNTÉZY

vypouští se

Zvláštní povaha činností v oblasti jaderné 
syntézy vyžaduje provedení konkrétních 
opatření. Finanční podpora se poskytne na 
činnosti prováděné na základě postupů 
stanovených:
1.1. ve smlouvách o přidružení mezi Komisí 
a členskými státy nebo plně přidruženými 
třetími zeměmi nebo subjekty ve členských 
státech nebo v plně přidružených třetích 
zemích, které stanoví provedení části 
programu EU pro výzkum v oblasti jaderné 
syntézy v souladu s článkem 10 Smlouvy;
1.2. v Evropské dohodě o rozvoji v oblasti 
jaderné syntézy (EFDA), vícestranné 
dohodě mezi Komisí a organizacemi, které 
jsou usazeny ve členských státech nebo 
přidružených státech nebo jednají jejich 
jménem, jež stanoví mimo jiné rámec pro 
další výzkum technologie v oblasti jaderné 
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syntézy v přidružených organizacích a 
v přidruženém průmyslovém odvětví, využití 
zařízení JETu a evropský příspěvek k 
mezinárodní spolupráci;
1.3. ve Společném evropském podniku pro 
ITER založeném na ustanovení článků 45-
51 kapitoly 5 hlavy II Smlouvy; 
1.4. v mezinárodních dohodách mezi 
Euratomem a třetími zeměmi, které se 
vztahují na činnosti v oblasti výzkumu a 
vývoje energie z jaderné syntézy, zejména 
v dohodě o ITER;
1.5. v jakékoli další vícestranné dohodě 
uzavřené mezi Společenstvím a 
přidruženými organizacemi, zejména 
v dohodě o mobilitě zaměstnanců;
1.6. v akcích na prosazení výzkumu 
v oblasti jaderné syntézy a na jeho podporu, 
náklady na něž jsou sdíleny subjekty 
ve členských státech nebo ve státech 
přidružených k rámcovému programu 
Euratomu, které nejsou vázány smlouvou o 
přidružení. 
Navíc k výše uvedeným činnostem lze 
provádět akce na podporu a rozvoj lidských 
zdrojů, stipendií, iniciativ v rámci 
integrovaných infrastruktur a akce zvláštní 
podpory, a to zejména s cílem koordinovat 
výzkum v oblasti energie z jaderné syntézy, 
provádět studie na podporu těchto činností, 
podporovat publikování, výměnu informací 
a odbornou přípravu na prosazení 
předávání technologií.

Odůvodnění

Same justification as Amendment 2. 

Pozměňovací návrh 20
Příloha II, Režimy financování, 1. Režimy financování v jiných oblastech

2. REŽIMY FINANCOVÁNÍ V JINÝCH 
OBLASTECH

1. REŽIMY FINANCOVÁNÍ 

Činnosti v jiných oblastech než v oblasti Činnosti prováděné v rámcovém programu 
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energie z jaderné syntézy prováděné v 
rámcovém programu Euratom budou 
financovány prostřednictvím řady režimů 
financování. Tyto režimy se použijí, a to 
buď samostatně, nebo v kombinaci, na 
financování různých kategorií akcí 
prováděných v tomto rámcovém programu. 

Euratom budou financovány prostřednictvím 
řady režimů financování. Tyto režimy se 
použijí, a to buď samostatně, nebo 
v kombinaci, na financování různých 
kategorií akcí prováděných v tomto 
rámcovém programu. 

Odůvodnění

Since fusion will not be funded by EU public money.


