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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący siódmego programu ramowego Euratom jest niewspółmierny zarówno do 
ogólnych założeń siódmego programu ramowego badań, jak też ogólnych celów przyjętych w 
zakresie polityki energetycznej.

Istotną przesłanką polityki energetycznej UE powinny być nasze zobowiązania w zakresie 
ochrony klimatu, tj. fakt, że nie można dopuścić, aby globalne ocieplenie przekroczyło 
wartość 2° powyżej poziomu z okresu przedprzemysłowego. Przy uwzględnieniu powyższego 
celu najważniejszymi technologiami są te związane z poprawą wydajności energetycznej i 
energią odnawialną.

W przeszłości badania nad energią jądrową otrzymywały, za pośrednictwem Euratom, lwią
część środków finansowych Wspólnoty Europejskiej na badania nad energią, wynoszącą
około 55 miliardów €. W chwili obecnej powinniśmy skoncentrować się na rozwoju nowych, 
czystych i bezpiecznych technologii energetycznych. Jednakże we wniosku dotyczącym 
siódmego programu ramowego Euratom na pięcioletni okres 2007-2011 proponuje się, aby na 
badania nad energią jądrową przeznaczyć więcej środków finansowych niż na wszystkie 
pozostałe formy badań nad energią razem wzięte zgodnie z wnioskiem dotyczącym siódmego 
ramowego programu badań na okres siedmiu lat od 2007 r. do 2013 r. Jednocześnie nakład 
środków finansowych przeznaczonych na badania nad energią jądrową zwielokrotniłby się o 
wartość współczynnika wynoszącą 2,3 w porównaniu z poprzednim programem badawczym 
Euratom. Jest to nie do przyjęcia.

Synteza jądrowa nie zapewni wygenerowania możliwej do wykorzystania energii jeszcze 
przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Aby sprawować kontrolę nad zmianami klimatycznymi, 
kraje uprzemysłowione muszą jak najszybciej zredukować swoje emisje, o przynajmniej 30% 
do 2020 r. i o 60-80% do 2050 r. Nikt nie może twierdzić z całą stanowczością, że synteza 
jądrowa będzie miała cokolwiek do zaoferowania do 2020 r., poza tym jest sprawą bardzo 
niepewną, czy przy pomocy tej metody można będzie wytworzyć jakąkolwiek energię do 
2050 r. Europa po prostu nie może sobie pozwolić na przeznaczenie przeważającej ilości 
środków na badania energetyczne na taką formę energii, z której możliwe do przewidzenia 
pożytki są aż tak niepewne. Z syntezą jądrową wiążą się również poważne zagrożenia, z 
których najbardziej znaczącym jest możliwość dostania się surowców wykorzystywanych w 
reakcjach syntezy w niepowołane ręce, co doprowadziłoby do realnej groźby 
rozprzestrzeniania broni jądrowej.

Przeznaczanie środków finansowych na badania nad energią syntezy jądrowej stoi w 
sprzeczności z wolą społeczeństwa, które nie popiera energii jądrowej. Wszystkie etapy 
jądrowego cyklu paliwowego wiążą się z poważnymi zagrożeniami. Wypalone paliwo 
jądrowe pozostanie materiałem niebezpiecznym przez setki tysięcy lat. Nie można
zagwarantować jego bezpiecznego składowania przez okres niewyobrażalnie długi w 
porównaniu z przeciętną długością życia ludzkiego.

Zwolennicy energii jądrowej zaczęli promować ją jako sposób na rozwiązanie problemu 
zmian klimatycznych, tymczasem nawet znane rezerwy uranu nie są wystarczające do tego 
celu. Gdyby obecne zużycie paliw kopalnych miano zastąpić generowaniem energii syntezy 
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jądrowej, uranu wystarczyłoby na 3 do 4 lat. Przy zużyciu tego pierwiastka na obecnym 
poziomie zasoby uranu starczyłyby na 50 lat. Dlatego też zwalczanie zmian klimatycznych 
poprzez zwiększanie wykorzystywania energii rozszczepienia jądra nie stanowi realistycznej 
opcji. W Finlandii starano się o uzyskanie zezwolenia dla pięciu elektrowni jądrowych, co 
tłumaczono koniecznością wykorzystania energii jądrowej w celu osiągnięcia redukcji emisji 
zgodnych z wymogami Protokołu z Kioto. Jednak już po otrzymaniu zezwoleń dla tych 
elektrowni od fińskiego parlamentu ci sami ludzie zaczęli zaciekle krytykować Protokół z 
Kioto twierdząc, że jest on nadmiernie surowy i że stanowi dla Finlandii zagrożenie 
ekonomiczne.

Proponowany nacisk na finansowanie badań nad energią stoi również w sprzeczności ze 
wszystkimi podjętymi decyzjami, które podkreślają kluczową rolę nowej technologii 
energetycznej związanej z wydajnością energetyczną i energią odnawialną, nie tylko w 
interesie ochrony klimatu, ale również z punktu widzenia rozwijającej się technologii 
energetycznej, która na rynkach światowych ma pozycję konkurencyjną.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby środki finansowe zostały 
przeznaczone jedynie na takie elementy siódmego programu ramowego badań Euratom, 
których finansowanie jest w sposób oczywisty nieuniknione. Owe elementy to ochrona przed 
promieniowaniem oraz badania nad odpadami radioaktywnymi i technikami bezpieczeństwa. 
Jednocześnie sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby całkowita ilość 
środków przeznaczonych na finansowanie badań została zredukowana z 3092 milionów € do 
310 milionów €.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 5

5) W Zielonej Księdze pt. „ Na rzecz 
strategii europejskiej dla zabezpieczenia 
dostaw energii” Komisja kładzie nacisk na 
udział energii jądrowej w zmniejszaniu 
emisji gazów cieplarnianych i zmniejszaniu 

5) W Zielonej Księdze pt. „ Na rzecz 
strategii europejskiej dla zabezpieczenia 
dostaw energii” Komisja kładzie nacisk na 
ograniczony udział energii jądrowej w 
zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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uzależnienia Europy od importowanej 
energii.

zmniejszaniu uzależnienia Europy od 
importowanej energii.

Uzasadnienie
W 2003 r. dzięki energii jądrowej w krajach UE25 wygenerowano jedynie 15% sprzedawanej
energii pierwotnej,  w związku z czym jej wkład w rozwiązywanie problemu zmian 
klimatycznych jest ograniczony.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6

6) W odniesieniu do decyzji Rady z dnia 26 
listopada 2004 r. zmieniającej dyrektywy 
negocjacyjne dotyczące ITER, realizacja 
ITER w Europie będzie, w szerszym 
podejściu do energii syntezy jądrowej, 
głównym elementem działań na rzecz 
badań syntezy jądrowej prowadzonych w 
ramach siódmego programu ramowego.

6) W odniesieniu do decyzji Rady z dnia 26 
listopada 2004 r. zmieniającej dyrektywy 
negocjacyjne dotyczące ITER

Uzasadnienie

Synteza jądrowa może być wykonalna z technicznego punktu widzenia w najlepszym wypadku 
za 30 – 50 lat, dlatego też metoda ta nie może przyczynić się do realizacji celów związanych z 
zapobieganiem zmianom klimatycznym. Przydzielenie olbrzymich środków budżetowych na 
ITER i badania nad syntezą jądrową nie może być usprawiedliwione - należy je zredukować i 
zainwestować w działania R&D związane ze zrównoważonymi metodami generowania 
energii, zdrowiem i transportem.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1

1. Siódmy program ramowy dąży do 
osiągnięcia ogólnych celów 
wyszczególnionych w art. 1 i art. 2 ust. a) 
Traktatu przyczyniając się do stworzenia 
społeczeństwa opartego na wiedzy, bazując 
na Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

1. Siódmy program ramowy dąży do 
osiągnięcia ogólnych celów 
wyszczególnionych w art. 2 ust. a) Traktatu 
przyczyniając się do stworzenia 
społeczeństwa opartego na wiedzy, bazując 
na Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Uzasadnienie

Świat bardzo się zmienił od czasu Traktatów Rzymskich z 1957 r., ale Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Euratom pozostaje faktycznie niezmieniony. 
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Zamiast popierać zdezaktualizowane „zadanie” promowania „stworzenia i szybkiego 
rozwoju przemysłu jądrowego” (art. 1), PR7-Euratom powinien skoncentrować się jedynie na 
ochronie przed promieniowaniem, zarządzaniu i likwidacji odpadów radioaktywnych, 
technikach i technologiach bezpieczeństwa oraz naukowym i technicznym wsparciu procesu 
kształtowania polityki.

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 2

2. Siódmy program ramowy obejmuje 
wspólnotowe badania, rozwój 
technologiczny, współpracę 
międzynarodową, rozpowszechnianie 
informacji technicznych, działania 
eksploatacyjne jak również szkoleniowe 
oraz podzielony jest na dwa programy
szczegółowe: 

Pierwszy program obejmuje:

a) Badania energii syntezy jądrowej, 
których celem jest rozwój technologii na 
rzecz bezpiecznego, zrównoważonego, 
przyjaznego dla środowiska i ekonomicznie 
opłacalnego źródła energii.

(b) Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem na rzecz promowania 
bezpiecznego użycia i wykorzystania 
rozszczepienia jądrowego i innych 
zastosowań napromieniowania w przemyśle 
i medycynie.

2. Siódmy program ramowy obejmuje 
wspólnotowe badania, rozwój 
technologiczny, współpracę 
międzynarodową, rozpowszechnianie 
informacji technicznych, działania 
eksploatacyjne jak również szkoleniowe, i 
określony jest w programie szczegółowym:

Szczegółowy program obejmuje:

A) Ochrona przed promieniowaniem: aby 
zwiększyć zrozumienie i bezpieczeństwo 
zastosowań promieniowania w przemyśle i 
medycynie oraz zminimalizować narażenie 
pracowników i ogółu społeczeństwa na 
działanie promieniowania naturalnego i 
sztucznego.

B) Zarządzanie i likwidacja odpadów 
radioaktywnych: rozwój kondycjonowania 
odpadów radioaktywnych i technologii 
składowania oraz długoterminowych 
programów prawnych i finansowych w 
oparciu o zasady „zanieczyszczający płaci" 
oraz zapobiegania.

C) Techniki i technologie bezpieczeństwa

D) Naukowe i techniczne wsparcie dla 
procesu kształtowania polityki w dziedzinie 
energii jądrowej przy jednoczesnym 
dostosowywaniu do zmieniających się 
wymogów politycznych.
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Drugi program obejmuje działania 
Wspólnego Centrum Badawczego w 
obszarze energii jądrowej.

Program obejmuje działania Wspólnego 
Centrum Badawczego w obszarze energii 
jądrowej.

Uzasadnienie

PR7-Euratom powinien skoncentrować się jedynie na ochronie przed promieniowaniem, 
zarządzaniu i likwidacji odpadów radioaktywnych, technikach i technologiach bezpieczeństwa 
oraz naukowym i technicznym wsparciu procesu kształtowania polityki. Dlatego też rozwój 
nowych systemów reaktorów, o ile ma mieć miejsce, powinien być finansowany przez same 
elektrownie jądrowe. Z racji tego, że badania prowadzone przez Wspólnotę i Wspólne 
Centrum Badawcze (JRC) w tym obszarze kompetencji pokrywają się, w poprawce 
zaproponowano, aby w miejsce dwóch programów stworzony został jeden szczegółowy
program, który byłby realizowany wspólnie z JRC.

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 1

1. Ogólna kwota przeznaczona na realizację 
siódmego programu ramowego na okres 
2007 - 2011 wynosi 3092 mln EUR. Kwota 
ta jest podzielona w następujący sposób (w 
mln EUR):
a) Badania energii syntezy jądrowej -  
2159
b) Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed
promieniowaniem -  
394
c) Działania Wspólnego Centrum 
Badawczego w
dziedzinie energii jądrowej  
539

1. Ogólna kwota przeznaczona na realizację 
siódmego programu ramowego na okres 
2007 - 2011 wynosi 310 mln EUR. Kwota ta 
jest podzielona w następujący sposób (w 
mln EUR):
a) Ochrona przed promieniowaniem -  155

b) Odpady radioaktywne                           65

c) Techniki i technologie bezpieczeństwa 45

d) Wsparcie naukowe i techniczne          45

Uzasadnienie

Pieniądze publiczne powinny być inwestowane w dziedziny, w których działania R&D są 
najbardziej potrzebne. Przeważająca część środków przeznaczonych na PR7-Euratom 
powinna być zatem przekazana na ochronę przed promieniowaniem. Zmiana kategorii 
dziedzin, które mają być objęte PR7, została przedstawiona w poprawce 4 zamieszczonej 
powyżej.

Poprawka 6
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Załącznik I, tytuł

CELE NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE, 
TEMATY I DZIAŁANIA

CELE NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE, 
TEMATY I DZIAŁANIA DO 
REALIZACJI RAZEM ZE WSPÓLNYM 
CENTRUM BADAWCZYM

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 4.

Poprawka 7
Załącznik 1

WPROWADZENIE

Siódmy program ramowy badań 
EURATOM jest podzielony na dwie części 
odpowiadające działaniom „pośrednim” w 
dziedzinie badań energii syntezy jądrowej, 
rozszczepienia jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem oraz działaniom 
„bezpośrednim” w dziedzinie badań 
Wspólnego Centrum Badawczego.

BADANIA ENERGII SYNTEZY JĄDROWEJ

Cel
Rozwój podstaw wiedzy dla projektu ITER i 
budowa ITER jako głównego etapu 
stworzenia prototypowych reaktorów dla 
bezpiecznych, trwałych, przyjaznych dla 
środowiska i ekonomicznie opłacalnych 
elektrowni.

Uzasadnienie
Dostarczenie energii w Europie sprawia w 
krótkim, średnim i długim okresie duże 
trudności. Należy w szczególności podjąć 
środki, które sprostają problemom 
dotyczącym bezpieczeństwa dostaw, zmian 
klimatycznych, zrównoważonego rozwoju 
czuwając nad tym, aby w przyszłości wzrost 
gospodarczy nie był zagrożony.

Synteza jądrowa może w znacznym stopniu 

skreślony
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przyczynić się do urzeczywistnienia 
zrównoważonych i pewnych dostaw energii 
UE za kilkadziesiąt lat. Jej pomyślny rozwój 
dostarczyłby bezpieczną, zrównoważoną i 
przyjazną dla środowiska energię. 
Długookresowym celem europejskich 
badań na rzecz syntezy jądrowej, łączącym 
wszystkie działania Państw Członkowskich i 
stowarzyszonych krajów trzecich w tej 
dziedzinie, jest wspólne stworzenie 
prototypowych reaktorów dla elektrowni 
spełniających te warunki i będących 
ekonomicznie opłacalnymi.

Strategia na rzecz osiągnięcia 
długookresowego celu zawiera, jako 
najważniejszy priorytet, budowę ITER 
(główna instalacja eksperymentalna, której 
celem jest udowodnienie naukowej i 
technicznej wykonalności produkcji energii 
dzięki syntezie jądrowej), a następnie 
budowę DEMO, czyli „demonstracyjnej” 
elektrowni syntezy jądrowej. Strategii tej 
będzie towarzyszyć dynamiczny program 
wspierania działań R&D na rzecz ITER i 
na rzecz rozwoju materiałów syntezy 
jądrowej oraz technologii i fizyki syntezy 
jądrowej niezbędnych do budowy DEMO. 
Będzie to możliwe przy udziale 
przedsiębiorstw europejskich, zrzeszeń na 
rzecz syntezy jądrowej i krajów trzecich, w 
szczególności stron porozumienia w 
sprawie ITER.

Działania
Realizacja ITER

Prace te obejmują działania na rzecz 
wspólnej realizacji ITER (jako 
międzynarodowej infrastruktury 
badawczej), w szczególności przygotowanie 
terenu, powołanie Organizacji ITER i 
wspólnego europejskiego przedsiębiorstwa 
ITER, zarządzanie i znalezienie 
pracowników, ogólną techniczną i 
administracyjną pomoc, budowę urządzeń i 
instalacji i pomoc w projekcie w trakcie 
budowy.
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R&D na rzecz przygotowania 
funkcjonowania ITER

Program skupiony na fizyce i technologii 
będzie wykorzystywał instalacje i zasoby 
programu syntezy jądrowej, w tym w 
ramach JET. Oceniać on będzie 
najważniejsze szczególne technologie 
ITER, połączy wybory projektu ITER i 
przygotuje funkcjonowanie ITER poprzez 
działania doświadczalne i teoretyczne.

Działania technologiczne na rzecz 
przygotowania DEMO

Działania te obejmują dynamiczny rozwój 
materiałów syntezy jądrowej i kluczowych 
technologii na rzecz syntezy jądrowej oraz 
powołanie wyspecjalizowanego zespołu 
odpowiedzialnego za przygotowanie 
budowy urządzenia IFMIF (International 
Fusion Materials Irradiation Facility) 
kwalifikującego materiały do DEMO. 
Obejmą one badania dotyczące 
napromieniowania i modelowania 
materiałów, prace badawcze nad 
koncepcyjnym projektem DEMO oraz prace 
badawcze nad bezpieczeństwem oraz 
środowiskowymi i społeczno-
ekonomicznymi aspektami energii syntezy 
jądrowej.

Działania R&D w dalszej perspektywie

Działania te będą dotyczyć dalszego 
rozwoju ulepszonych koncepcji systemów 
magnetycznego zamknięcia dających 
potencjalne korzyści elektrowniom syntezy 
jądrowej (koncentrując się na zakończeniu 
budowy urządzenia Stellarator W7-X), 
teorii, modelowania mającego na celu 
całościowe zrozumienie zachowania plazm 
syntezy jądrowej i koordynację w 
kontekście działań „nadzorujących”, 
cywilnych działań badawczych Państw 
Członkowskich w dziedzinie zamknięcia 
bezwładnościowego.
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• Zasoby ludzkie, kształcenie i szkolenie
Ze względu na natychmiastowe i 
średniookresowe potrzeby oraz w 
perspektywie dalszego rozwoju syntezy 
jądrowej, dostępne będą inicjatywy na rzecz 
zapewnienia odpowiednich zasobów 
ludzkich pod względem liczby, zakresu 
kompetencji i wysokiego poziomu szkoleń i 
doświadczenia.

• Infrastruktury
Budowa międzynarodowego projektu badań 
energii syntezy jądrowej ITER będzie
stanowić element nowych infrastruktur 
badawczych o ważnym wymiarze 
europejskim.

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 2.

Poprawka 8
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, tytuł

ROZSZCZEPIENIE JĄDROWE I
OCHRONA PRZED 
PROMIENIOWANIEM

OCHRONA PRZED 
PROMIENIOWANIEM JĄDROWYM

Uzasadnienie

Sektor jądrowy prowadzi działalność komercyjną od ponad pięćdziesięciu lat i dlatego nie 
można go określić mianem raczkującej technologii. Ponadto przedsiębiorstwa energii 
jądrowej w Europie osiągają każdego roku dziesiątki miliardów euro dochodu. Dlatego też 
rozwój nowych systemów reaktorów, o ile ma mieć miejsce, powinien być finansowany przez 
same elektrownie jądrowe.

Przy wszystkich zastosowaniach promieniowania, we wszystkich gałęziach przemysłu i 
medycyny, nadrzędną zasadą musi być ochrona człowieka i środowiska naturalnego, dlatego 
też PR7 powinien koncentrować się przede wszystkim na ochronie przed promieniowaniem.

Poprawka 9
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, Cel
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Ustanowienie należytej bazy naukowej i 
technicznej w celu przyspieszenia 
praktycznego rozwoju bezpieczniejszego 
zarządzania długotrwałymi odpadami 
radioaktywnymi, pobudzania 
bezpieczniejszego, bardziej skutecznego i 
konkurencyjnego wykorzystania energii 
jądrowej i zapewnienie solidnego i 
społecznie akceptowanego systemu ochrony 
człowieka i środowiska przed skutkami 
promieniowania jonizującego.

Ustanowienie należytej bazy naukowej i 
technicznej w celu przyspieszenia 
praktycznego rozwoju bezpieczniejszego 
zarządzania odpadami radioaktywnymi i 
wypalonym paliwem jądrowym w oparciu o 
zasady „zanieczyszczający płaci” oraz 
zapobiegania, i zapewnienie solidnego i 
społecznie akceptowanego systemu ochrony 
człowieka i środowiska przed skutkami 
przeszłego, obecnego i przyszłego 
promieniowania jonizującego.

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 8.

Poprawka 10
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, uzasadnienie

Energia jądrowa stanowi obecnie jedną 
trzecią całej energii elektrycznej 
konsumowanej w UE i jest obecnie 
najważniejszym dostępnym podstawowym 
źródłem elektryczności wytwarzanej bez 
wykorzystania węgla. Sektor jądrowy w 
Europie jako całość charakteryzuje się 
najwyższymi technologiami i dostarcza 
wyspecjalizowane miejsca pracy dla 
kilkuset tyś. ludzi. Jako rodzime i 
niezawodne źródło energii, energia jądrowa 
przyczynia się do niezależności i 
bezpieczeństwa energetycznego UE, z 
nowocześniejszą technologią gwarantującą 
perspektywy znacznego polepszenia 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
zapewniając jednocześnie jeszcze wyższe 
normy bezpieczeństwa i produkując 
mniejszą ilość odpadów niż obecne 
techniki.
Jednakże istnieją duże obawy dotyczące 
dalszego wykorzystania tego źródła energii 
w UE. Kwestiami kluczowymi są
bezpieczeństwo działania reaktorów i 
zarządzanie długotrwałymi odpadami. Obie 
te kwestie były przedmiotem ciągłych prac 
na poziomie technicznym, które muszą także 

Energia jądrowa, przede wszystkim dzięki 
wyjątkowej w skali światowej struktury 
sektora energetycznego Francji, stanowi 
obecnie mniej niż jedną trzecią całej energii
elektrycznej konsumowanej w UE i jest 
obecnie najważniejszym dostępnym 
podstawowym źródłem elektryczności 
wytwarzanej bez wykorzystania węgla w 
niewielu Państwach Członkowskich.
Jednakże energia jądrowa pokrywa jedynie 
15% zużycia energii pierwotnej w UE.

Istnieją duże obawy dotyczące dalszego 
wykorzystania tego źródła energii w UE. 
Kwestiami kluczowymi są wzmożone 
zagrożenie terroryzmem i groźby 
rozprzestrzeniania broni masowego 
rażenia, bezpieczeństwo działania 
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zostać uzupełnione wkładem natury 
politycznej i społecznej. We wszystkich 
zastosowaniach promieniowania w 
przemyśle podobnie jak w medycynie, 
podstawową zasadą, która musi być 
przestrzegana jest ochrona człowieka i 
środowiska. Wszystkie poruszone tutaj 
dziedziny tematyczne cechuje główny cel, 
jakim jest zapewnienie wysokich poziomów 
bezpieczeństwa. Podobnie istnieją jasno 
sprecyzowane potrzeby w sektorze nauk 
jądrowych i inżynierii nuklearnej dotyczące 
dostępności infrastruktur badawczych i 
kompetencji. Ponadto pojedyncze techniczne 
obszary są związane przez kluczowe 
przekrojowe tematy, takie jak jądrowy cykl 
paliwowy, skład aktynowców, analiza 
ryzyka i ocena bezpieczeństwa, a nawet 
kwestie społeczne i rządowe.

Konieczne jest także przeprowadzenie badań 
w celu określenia nowych możliwości 
naukowych i technologicznych oraz 
sprostania w sposób elastyczny nowym 
potrzebom politycznym, które wyłonią się 
podczas trwania programu ramowego.

reaktorów i zarządzanie odpadami 
radioaktywnymi, w szczególności 
długotrwałymi. Obie te kwestie były 
przedmiotem ciągłych prac na poziomie 
technicznym, które muszą także zostać 
uzupełnione wkładem natury politycznej i 
społecznej. We wszystkich zastosowaniach 
promieniowania w przemyśle podobnie jak 
w medycynie, podstawową zasadą, która 
musi być przestrzegana musi być ochrona 
człowieka i środowiska. Wszystkie 
poruszone tutaj dziedziny tematyczne 
cechuje główny cel, jakim jest zapewnienie 
wysokich poziomów bezpieczeństwa.
Podobnie istnieją jasno sprecyzowane 
potrzeby w sektorze nauk jądrowych i 
inżynierii nuklearnej dotyczące dostępności 
infrastruktur badawczych i kompetencji.
Ponadto pojedyncze techniczne obszary są 
związane przez kluczowe przekrojowe 
tematy, takie jak jądrowy cykl paliwowy, 
skład aktynowców, analiza ryzyka i ocena 
bezpieczeństwa, a nawet kwestie społeczne i 
rządowe.

Konieczne jest także przeprowadzenie badań 
w celu określenia nowych możliwości 
naukowych i technologicznych oraz 
sprostania w sposób elastyczny nowym 
potrzebom politycznym, które wyłonią się 
podczas trwania programu ramowego.

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 8.

Poprawka 11
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, Działania, 

Zarządzanie odpadami radioaktywnymi

Zarządzanie odpadami radioaktywnymi

Wdrożenie konkretnych działań 
badawczych i działań na rzecz rozwoju 
dotyczących składowania w głębokich 
warstwach geologicznych wypalonego 

Zarządzanie odpadami radioaktywnymi oraz 
wpływ społeczny i środowiskowy
Badania nad różnymi istniejącymi 
praktykami zarządzania odpadami w 
kierunku rozwoju kryteriów społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i 
środowiskowych, prowadzących do 
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paliwa jądrowego i długotrwałych odpadów 
i, jeśli to stosowne, demonstracja w 
dziedzinie technologii i bezpieczeństwa oraz 
w celu opracowywania wspólnego 
spojrzenia europejskiego na główne kwestie 
związane z zarządzaniem i usuwaniem 
odpadów. Badania nad podziałem i 
transmutacją i/lub inne koncepcje mające 
na celu redukcję ilości i/lub zagrożenia 
niesionego przez odpady do usunięcia.

jednoznacznie udowodnionej trwałości 
przez cały okres istnienia składowiska.

Uzasadnienie

Zgodnie z prawem w każdym z Państw Członkowskich pewien odsetek ma być odłożony na 
usunięcie odpadów radioaktywnych. Fundusze te powinny ostatecznie obejmować sumy w 
wysokości setek miliardów euro, a wkład funduszy UE w ten proces może być jedynie 
minimalny. PR7 musi zatem poświęcić dostępne mu ograniczone ilości pieniędzy publicznych 
na badania nad wspólnymi szczegółowymi kryteriami dotyczącymi istniejących praktyk 
zarządzania odpadami jądrowymi, prowadzące do niedwuznacznie udowodnionej trwałości 
przez cały okres istnienia składowiska.

Poprawka 12
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, Działania, Systemy 

reaktorów

Systemy reaktorów
Badania, których celem jest utrzymanie 
ciągłego bezpieczeństwa działania 
istniejących systemów reaktorów (w tym 
urządzeń cyklu paliwowego), biorąc pod 
uwagę nowe wyzwania takie jak 
przedłużenie cyklu życia i opracowanie 
nowych zaawansowanych metodologii ocen 
bezpieczeństwa (zarówno elementu 
technicznego i czynnika ludzkiego) oraz 
ocena możliwości i kwestii związanych z 
bezpieczeństwem systemów reaktorów, 
które powstaną w niedalekiej i bliskiej 
przyszłości, zachowując wysokie normy 
bezpieczeństwa już osiągnięte w UE.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 8.
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Poprawka 13
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, Działania, 

Infrastruktury

Infrastruktury
W celu popierania dostępności 
infrastruktur badawczych takich jak 
reaktory, w których testuje się materiały, 
podziemne laboratoria badawcze, obiekty 
radiobiologiczne i banki tkanek, konieczne 
do utrzymania wysokich norm i 
technicznych osiągnięć, innowacje i 
bezpieczeństwo w sektorze nuklearnym w 
Europie.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 8.

Poprawka 14
Załącznik 1, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, Działania, Zasoby 

ludzkie i szkolenia

Wspieranie utrzymania i dalszego rozwoju 
naukowych kompetencji i możliwości 
zasobów ludzkich gwarantujących 
odpowiednio wykwalifikowanych 
naukowców i pracowników w długim 
okresie czasu w sektorze jądrowym.

Wspieranie utrzymania i dalszego rozwoju 
naukowych kompetencji i możliwości 
zasobów ludzkich gwarantujących 
odpowiednio wykwalifikowanych 
naukowców i pracowników w dziedzinie
likwidacji instalacji jądrowych.

Uzasadnienie

Według danych z końca 2004 r. w ciągu ostatnich 15 lat w państwach UE25 zamknięte zostały 
22 elektrownie jądrowe, a wobec braku nowo wybudowanych, posiadających znaczenie 
obiektów przeciętny wiek działających elektrowni tego typu nie przestaje rosnąć. Reaktory 
badawcze również muszą zostać zlikwidowane. Ważne jest zatem posiadanie wystarczającej 
liczby naukowców i pracowników w dziedzinie likwidacji instalacji jądrowych, która z czasem 
będzie zyskiwać na znaczeniu.

Poprawka 15
Załącznik 1, Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) należące do obszaru badań 

jądrowych, tytuł

DZIAŁANIA WSPÓLNEGO CENTRUM 
BADAWCZEGO (JRC) NALEŻĄCE DO 

WIEDZA NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA 
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OBSZARU BADAŃ JĄDROWYCH POLITYKI UE

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 4.

Poprawka 16
Załącznik 1, Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) należące do obszaru badań 

jądrowych, Cel

Cel
Dostarczenie naukowego i technicznego 
wsparcia nastawionego na potrzeby klienta 
procesu tworzenia polityk w obszarze 
jądrowym UE, zapewniając wsparcie dla 
wdrożenia i monitorowania istniejących 
polityk i odpowiadając w sposób elastyczny 
na nowe wymagania polityczne.

Dostarczenie naukowego i technicznego 
wsparcia nastawionego na potrzeby klienta 
procesu tworzenia polityk w obszarze 
jądrowym UE, przy jednoczesnym 
dostosowywaniu do zmieniających się 
wymagań politycznych.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie wiedzy dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie 
przyszłej polityki w UE, tj. w kierunku inteligentnej gospodarki energetycznej opartej na 
działaniach na rzecz ochrony energii, wydajności energetycznej i odnawialnych źródłach 
energii.

Poprawka 17
Załącznik 1, Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) należące do obszaru badań 

jądrowych, Uzasadnienie

Uzasadnienie

Wspólne Centrum Badawcze wspiera cele 
strategii europejskiej na rzecz 
zabezpieczenia dostaw energii, w 
szczególności na rzecz pomocy w 
osiągnięciu celów z Kioto. UE posiada 
uznane kompetencje w wielu aspektach 
technologii jądrowej i ta opinia oparta jest 
na solidnej podstawie sukcesów w tej 
dziedzinie w przeszłości. Przydatne 
wsparcie JRC dla polityk UE i jego udział w 
nowych trendach w zakresie badań 
jądrowych oparte są na jego kompetencji 
naukowej i jego integracji z 

skreślony
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międzynarodowym środowiskiem 
naukowym. Z jednej strony JRC posiada 
kompetentnych pracowników i 
najnowocześniejsze obiekty do 
przeprowadzenia uznanych 
naukowych/technicznych prac; z drugiej 
zaś strony wspiera politykę UE w 
utrzymaniu podstawowych umiejętności i 
kompetencji na przyszłość szkoląc młodych 
naukowców i promując ich mobilność. 
Nowe zapotrzebowanie pojawiło się w 
szczególności w politykach związanych z 
zewnętrznymi stosunkami i 
bezpieczeństwem. W tych przypadkach, 
potrzebne są wewnętrzne i bezpieczne 
informacje/analizy/systemy, które nie 
zawsze są dostępne na rynku.

Celem działań jądrowych JRC jest 
spełnienie wymogów R&D na rzecz 
wsparcia zarówno Komisji jak i Państw 
Członkowskich. Celem niniejszego 
programu jest rozwinięcie, zebranie wiedzy, 
wzięcie udziału w debacie na temat 
produkcji energii jądrowej, jej 
bezpieczeństwa, niezawodności, trwałego 
charakteru, kontroli, zagrożeń, jakie za 
sobą niesie i wyzwań, którym należy stawić 
czoła, w tym innowacyjne/przyszłościowe 
systemy reaktorów.

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 4.

Poprawka 18
Załącznik 1, Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) należące do obszaru badań 

jądrowych, Działania

Działania

Działania JRC będą skoncentrowane na:

Zarządzaniu odpadami jądrowymi i 
wpływie na środowisko, którego celem jest 
zrozumienie jądrowych procesów 

skreślony
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paliwowych od produkcji energii do 
składowania odpadów oraz opracowanie 
skutecznych sposobów zarządzania 
odpadami jądrowymi wysokiego poziomu 
zgodnie z dwoma głównymi opcjami 
(składowanie bezpośrednie lub podział i 
transmutacja);

Pewności jądrowej: realizowanie badań 
nad istniejącymi jak również nowymi 
cyklami paliwowymi i bezpieczeństwem 
reaktorów zarówno zachodniego jak i 
rosyjskiego typu reaktorów oraz projektami 
nowoczesnych reaktorów. Dodatkowo JRC 
będzie uczestniczyć i koordynować 
europejski wkład w międzynarodowe forum 
„Generacja IV” inicjatyw R&D, w które 
zaangażowane są najlepsze światowe 
organizacje badawcze;

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 4. 

Poprawka 19
Załącznik II, Systemy finansowania, 1. Systemy finansowania w dziedzinie energii syntezy 

jądrowej

1. SYSTEMY FINANSOWANIA W 
DZIEDZINIE SYNTEZY ENERGII 
JĄDROWEJ
W dziedzinie badań energii syntezy 
jądrowej szczególny charakter działań w 
tym obszarze wymaga wdrożenia przepisów 
szczególnych. Wsparcie finansowe zostanie 
przyznane działaniom prowadzonym na 
podstawie procedur określonych w:

1.1 umowach stowarzyszeniowych między 
Komisją a Państwami Członkowskimi lub w 
pełni stowarzyszonymi krajami trzecimi lub 
podmiotami ustanowionymi w Państwach 
Członkowskich lub w pełni 
stowarzyszonych krajach trzecich, 
zawartych dla wykonania części programu 
energii syntezy jądrowej UE zgodnie z art. 

skreślony
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10 Traktatu;

1.2 Europejskim Porozumieniu d/s 
Rozwoju w Dziedzinie Syntezy Jądrowej 
(EFDA), wielostronnym porozumieniem
zawartym między Komisją a organizacjami 
w, lub działając dla, Państwach 
Członkowskich i krajach stowarzyszonych 
stanowiącym między innymi ramy dla 
dalszych badań nad technologią syntezy 
jądrowej w stowarzyszonych organizacjach 
i w przemyśle, wykorzystania obiektów JET 
i europejskiego wkładu w międzynarodową 
współpracę;

1.3 Wspólnym europejskim przedsięwzięciu 
na rzecz realizacji ITER, opartym na 
przepisach art. 45-51 rozdział 5 tytuł II 
Traktatu;

1.4 Umowach międzynarodowych między 
Euratom a krajami trzecimi obejmujących 
działania w dziedzinie badań energii 
syntezy jądrowej i rozwoju, w szczególności 
umowa ITER;

1.5 każdej innej umowie wielostronnej 
zawartej pomiędzy Wspólnotą i 
organizacjami stowarzyszonymi, w 
szczególności porozumieniu w sprawie 
mobilności pracowników;

1.6  działaniach z podziałem kosztów w celu 
promowania i przyczyniania się do badań 
energii syntezy jądrowej we współpracy z 
organami Państw Członkowskich lub 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym Euratom, które nie są związane 
umowami stowarzyszeniowymi.

Oprócz wspomnianych działań, można 
będzie podejmować działania w celu 
promowania i rozwijania zasobów ludzkich, 
proponować stypendia, realizować 
inicjatywy odnoszące się do zintegrowanych 
infrastruktur jak również szczególne 
działania wspierające zwłaszcza w celu 
koordynacji badań energii syntezy 



PE 360.069v01-00 20/20 PA\571562PL.doc

PL

jądrowej, podejmowania prac naukowych 
na rzecz wsparcia tych działań, popierania 
publikacji, wymiany informacji i szkolenia 
w celu promowania transferu technologii.

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 2.

Poprawka 20
Załącznik II, Systemy finansowania, Systemy finansowania w innych dziedzinach

2. SYSTEMY FINANSOWANIA W 
INNYCH DZIEDZINACH
Działania programu ramowego Euratom w 
innych dziedzinach niż energia syntezy 
jądrowej będą finansowane poprzez szeroki 
wachlarz systemów finansowania. Systemy 
te będą wykorzystywane, osobno lub w 
połączeniu, na rzecz finansowania różnych 
kategorii działań realizowanych przez 
program ramowy.

1. SYSTEMY FINANSOWANIA

Działania programu ramowego Euratom 
będą finansowane poprzez szeroki wachlarz 
systemów finansowania. Systemy te będą 
wykorzystywane, osobno lub w połączeniu, 
na rzecz finansowania różnych kategorii 
działań realizowanych przez program 
ramowy.

Uzasadnienie

Z tego względu, iż synteza jądrowa nie będzie finansowana z pieniędzy publicznych UE.


