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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5

(5) Zelená kniha Komisie pod názvom „Za 
európsku stratégiu zásobovania energiou“ 
poukazuje na prínos jadrovej energie v 
súvislosti s poklesom emisií skleníkových 
plynov a znižovaním závislosti Európy na 
dovoze energie.

(5) Zelená kniha Komisie pod názvom „Za 
európsku stratégiu zásobovania energiou“ 
poukazuje na obmedzený prínos jadrovej 
energie v súvislosti s poklesom emisií 
skleníkových plynov a znižovaním závislosti 
Európy na dovoze energie. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6

(6) S prihliadnutím na rozhodnutie Rady z (6) S prihliadnutím na rozhodnutie Rady z 
  

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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26. novembra 2004, ktorým sa menia a 
dopĺňajú smernice týkajúce sa rokovaní o 
projekte ITER , bude realizácia projektu 
ITER v Európe v širšom kontexte výskumu 
energie jadrovej syntézy ústredným bodom 
činností výskumu jadrovej syntézy 
vykonávaných v rámci siedmeho 
rámcového programu.

26. novembra 2004, ktorým sa menia a 
dopĺňajú smernice týkajúce sa rokovaní o 
projekte ITER 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 1

1. Siedmy rámcový program sleduje 
všeobecné ciele uvedené v článku 1 a 2 
písm. a) Zmluvy, pričom prispieva k 
vytváraniu vedomostnej spoločnosti a 
budovaniu Európskeho výskumného 
priestoru.

1. Siedmy rámcový program sleduje 
všeobecné ciele uvedené v článku 2 písm. a) 
Zmluvy, pričom prispieva k vytváraniu 
informovanej spoločnosti a  vychádza z 
Európskeho výskumného priestoru.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 2

2. Do siedmeho rámcového programu patria 
nasledovné oblasti: výskum v rámci 
Spoločenstva, vývoj technológií, 
medzinárodná spolupráca, činnosti súvisiace 
s rozširovaním a využívaním poznatkov, ako 
aj odborné vzdelávanie. Týmito oblasťami 
sa budú zaoberať dva osobitné programy:

2. Do siedmeho rámcového programu patria 
tieto oblasti: Spoločné výskumné centrum a 
výskum v rámci Spoločenstva, vývoj 
technológií, medzinárodná spolupráca,
činnosti súvisiace s rozširovaním a 
využívaním poznatkov ako aj odborné 
vzdelávanie. Týmito oblasťami sa bude 
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zaoberať jeden osobitný program:
Do prvého programu patria tieto oblasti: Do osobitného programu patria tieto oblasti:

(a) Výskum energie jadrovej syntézy:
zameraný na rozvoj technológií s cieľom 
využívať bezpečné, trvalo udržateľné, 
environmentálne spoľahlivé a ekonomicky 
výhodné zdroje energie;

A) Radiačná ochrana: zvýšiť pochopenie a 
bezpečnosť využitia žiarenia v priemysle a v 
medicíne a minimalizovať vystavenie 
pracovníkov a verejnosti prírodnému a 
umelému žiareniu.

(b) Jadrové štiepenie a ochrana pred 
žiarením: s cieľom podporovať bezpečné 
využívanie jadrového štiepenia a iné 
spôsoby využívania žiarenia v priemysle a 
medicíne.

B) Zaobchádzanie s rádioaktívnym 
odpadom a vyradenie z prevádzky:
rozvoj technológií na úpravu a skladovanie 
rádioaktívneho odpadu a dlhodobých 
právnych a finančných plánov založených 
na zásadách platieb za znečisťovanie a 
preventívnych opatreniach.

C) Bezpečnostné postupy a technológie
D) Vedecká a technická podpora  
politickému rozhodovaniu v nukleárnej 
oblasti v procese prispôsobovania meniacim 
sa politickým požiadavkám.

Do druhého programu patria činnosti 
Spoločného výskumného centra v oblasti 
jadrovej energie.

Do programu patria činnosti  Spoločného 
výskumného centra v oblasti jadrovej 
energie.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1

1. Celková suma určená na realizáciu 
siedmeho rámcového programu na obdobie 
2007 až 2011 je 3103 mil. EUR. Táto suma 
sa rozdelí takto (mil. EUR):

1. Celková suma určená na realizáciu 
siedmeho rámcového programu na obdobie 
2007 až 2011 je 310 miliónov eur.  Suma sa 
rozdelí takto (v mil. eur):

(a) Výskum energie jadrovej

syntézy                                                    2159

(a) radiačná ochrana                           155

(b) Jadrové štiepenie a ochrana pred (b) rádioaktívny odpad                             65
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žiarením:
(c) Výskum energie jadrovej syntézy       539 (c) bezpečnostné postupy a technológie 45

(d) vedecká a technická podpora              45

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha 1 názov

CIELE V OBLASTI VEDY A TECHNIKY, 
OKRUHY TÉM A ČINNOSTI

CIELE V OBLASTI VEDY A TECHNIKY, 
OKRUHY TÉM A ČINNOSTI,                   
V SPOLUPRÁCI  SO SPOLOČNÝM 
VÝSKUMNÝM CENTROM

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha 1

ÚVOD vypúšťa sa
Siedmy rámcový výskumný program 
Euratom-u sa realizuje v dvoch častiach, 
ktoré zodpovedajú „nepriamym“ akciám v 
oblasti energie jadrovej syntézy, jadrového 
štiepenia a ochrany pred žiarením a 
„priamym“ vedeckým činnostiam 
Spoločného výskumného centra.
VÝSKUM ENERGIE JADROVEJ
SYNTÉZY
Cieľ
Rozvíjať vedomostnú základňu a realizovať 
projekt ITER, ktorý je významným krokom 
k vytvoreniu prototypových reaktorov pre 
bezpečné, trvalo udržateľné, 
environmentálne spoľahlivé a ekonomicky 
výhodné elektrárne.
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Odôvodnenie
V zásobovaní energiou v rámci Európy sa v 
krátkodobom, strednodobom i dlhodobom 
horizonte objavujú vážne nedostatky. Je 
potrebné prijať opatrenia súvisiace s 
riešením problémov bezpečnosti dodávky 
energie, klimatických zmien a trvalo 
udržateľného rozvoja, a pritom zaistiť 
nenarušený hospodársky rast.
EÚ v nasledujúcom desaťročí môže využiť 
významný potenciál oblasti syntézy v rámci 
realizácie trvalo udržateľného a 
bezpečného zásobovania energiou. V 
dôsledku úspešného vývoja v tejto oblasti sa 
vytvoria bezpečné, trvalo udržateľné a 
ekologické zásoby energie. Dlhodobým 
cieľom v rámci európskeho výskumu 
energie jadrovej syntézy, ktorý pokrýva 
všetky činnosti súvisiace s touto oblasťou 
vykonávané v členských štátoch a 
pridružených tretích krajinách, je spoločné 
vytvorenie prototypových reaktorov pre 
ekonomicky výhodné elektrárne spĺňajúce 
stanovené požiadavky.
Hlavnou prioritou v rámci stratégie 
dosahovania tohto dlhodobého cieľa je 
vytvorenie nástroja ITER (základného 
experimentálneho nástroja dokazujúceho 
vedeckú a technickú realizovateľnosť 
získavania energie na základe syntézy), po 
ktorom bude nasledovať vytvorenie 
demonštračnej syntetickej elektrárne 
DEMO. Okrem týchto úloh sa bude 
realizovať aj dynamický program na 
podporu vedy a techniky určený na pomoc 
pre projekt ITER a pre vývoj materiálov, 
technológií súvisiacich s jadrovou syntézou 
a získavanie nových poznatkov v oblasti 
fyziky potrebných pre realizáciu projektu 
DEMO. Okrem európskeho sektoru 
priemyslu sa na týchto projektoch budú 
podieľať združenia zaoberajúce sa 
jadrovou syntézou a tretie krajiny, najmä 
strany Dohody o projekte ITER.
Činnosti
Realizácia projektu ITER
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Patria sem činnosti súvisiace so spoločnou 
realizáciou projektu ITER (ako 
medzinárodná výskumná infraštruktúra), 
najmä činnosti vzťahujúce sa na prípravu 
miesta prevádzky, založenie organizácie 
ITER a spoločného európskeho podniku 
ITER, jeho riadenie a personálne 
zabezpečenie, všeobecnú technickú a 
správnu podporu, konštrukčné 
zabezpečenie zariadení a príslušných 
inštalácií, ako aj na podporu projektu 
počas jeho realizácie.
Oblasť výskumu a rozvoja v rámci prípravy 
prevádzky projektu ITER
V rámci programu zameraného na oblasť 
fyziky a vývoj technológií sa budú využívať 
nástroje a zdroje vyplývajúce z programu 
jadrovej syntézy, vrátane zariadení JET. Na 
základe tohto programu sa zhodnotia 
kľúčové technológie projektu ITER,
upevnia rozhodnutia týkajúce sa tohto 
projektu a pomocou experimentálnych a 
teoretických činností sa zabezpečí jeho 
príprava.
Technologické činnosti v rámci prípravy 
projektu DEMO
K týmto činnostiam patrí dynamický vývoj 
materiálov a kľúčových technológií 
jadrovej syntézy, ako aj vytvorenie 
projektového tímu zaoberajúceho sa 
prípravou medzinárodného zariadenia na 
ožarovanie materiálov vyrobených na 
základe jadrovej syntézy (International 
Fusion Materials Irradiation Facility, 
IFMIF), v ktorom sa budú testovať 
materiály využívané v rámci projektu 
DEMO. Pôjde o testovanie a vytváranie 
modelov materiálov na základe ožarovania, 
koncepčné projektové štúdie DEMO a 
štúdie bezpečnosti a posudzovanie 
environmentálnych a socio-ekonomických 
aspektov energie jadrovej syntézy.
Činnosti v oblasti vedy a rozvoja z 
dlhodobého hľadiska
K týmto činnostiam patrí ďalší rozvoj 
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pokročilejších koncepcií výskumu 
magnetického poľa s potenciálnymi 
výhodami pre druhú generáciu elektrární 
využívajúcich syntézu (so zameraním na 
skonštruovanie zariadenia stelarátor W7-
X), vývoj teórie, vytváranie modelov 
zameraných na komplexné porozumenie 
správania syntetických plaziem a 
koordináciu súkromnoprávnych 
výskumných činností v oblasti inerciálneho 
ohraničenia plazmy, pokiaľ ide o kontext 
kontaktných činností.

• Ľudské zdroje, vzdelávanie a odborné 
vzdelávanie
Vzhľadom na momentálne a strednodobé 
potreby v rámci projektu ITER sa v 
súvislosti s ďalším vývojom v oblasti 
syntézy bude postupovať s ohľadom na 
iniciatívy zamerané na zabezpečenie 
dostupnosti primeraných ľudských zdrojov, 
pokiaľ ide o ich počet, vedomosti a 
schopnosti, vysokú odbornosť a úroveň 
skúseností.
Infraštruktúra
Jedným z prvkov nových výskumných 
infraštruktúr významného európskeho 
rozmeru bude vytvorenie medzinárodného 
výskumného projektu ITER v oblasti 
syntézy energie.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, názov

JADROVÉ ŠTIEPENIE A OCHRANA 
PRED ŽIARENÍM

OCHRANA PRED NUKLEÁRNYM 
ŽIARENÍM

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, Cieľ

Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú 
základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj s 
ohľadom na bezpečnejšie zaobchádzanie s 
rádioaktívnym odpadom s dlhým časom 
rozpadu, podporovať bezpečnejšie a vo 
vzťahu k zdrojom účelnejšie a 
konkurenčnejšie využívanie jadrovej 
energie a zabezpečovať pevný a 
spoločensky prijateľný systém ochrany ľudí 
a životného prostredia proti účinkom 
ionizujúceho žiarenia.

Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú 
základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj   
s ohľadom na bezpečnejšie zaobchádzanie   
s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným 
palivom podľa zásad o znečisťovaní a        
o bezpečnostných opatreniach a 
zabezpečovať pevný a spoločensky 
prijateľný systém ochrany ľudí a životného 
prostredia proti účinkom minulého, 
súčasného i budúceho ionizujúceho 
žiarenia.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, Odôvodnenie

V súčasnosti tvorí jadrová energia tretinu 
celkového objemu elektrickej energie 
spotrebovanej v EÚ a je v súčasnosti 
najvýznamnejším dostupným zdrojom 
bezuhlíkovej (carbon-free) elektrickej 
energie pri základnom zaťažení. Európsky 
sektor jadrovej energie je príkladom 
poprednej technológie s profesionálne 
zaujímavými pracovnými príležitosťami pre 
státisíce ľudí. Vďaka pôvodnému a pritom 
spoľahlivému zdroju - jadrovej energii - sa 
zvyšuje úroveň nezávislosti a bezpečnosti 
zásobovania v rámci EÚ v súvislosti s 
nástupom modernejšej technológie, ktorá 
má potenciál priniesť výrazné zefektívnenie 
využívania zdrojov, zabezpečiť ešte 

Vďaka najmä celosvetovej situácii s 
výnimkou Francúzska, jadrová energia tvorí 
v súčasnosti menej než tretinu celkového 
objemu elektrickej energie spotrebovanej v 
EÚ a je v súčasnosti najvýznamnejším 
dostupným zdrojom elektrickej energie bez 
emisie uhlíka pri základnom zaťažení. 
Jadrová energia však pokrýva len 15% 
primárnej spotreby EÚ.
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kvalitnejšie bezpečnostné normy, a pritom 
dosiahnuť pokles odpadu v porovnaní s 
výsledkami, ktoré prináša súčasná 
technológia.
Existujú však aj vážne dôvody na 
znepokojenie, ktoré majú vplyv na ďalšie 
využívanie tohto zdroja energie v EÚ.
Základnými otázkami sú prevádzková 
bezpečnosť reaktora a zaobchádzanie s 
odpadom s dlhým časom rozpadu, ktoré sa 
naďalej riešia na technickej úrovni, pričom 
je potrebné zvážiť aj politické a spoločenské 
náhľady na riešenie uvedených problémov.
Pri akomkoľvek využívaní žiarenia či už v 
priemysle alebo medicíne platí prvoradá 
zásada ochrany človeka a životného 
prostredia. Táto nadradená zásada, 
napomáhajúca pri udržiavaní vysokej úrovne 
bezpečnosti, platí vo všetkých tematických 
oblastiach, ktorých sa uvedený výskum týka.
Obdobným spôsobom možno presne 
vymedziť aj potreby v oblasti vedy o 
jadrovej energii a v rámci technického 
zabezpečovania dostupnosti výskumných 
infraštruktúr a výskumného zázemia. Okrem 
toho jednotlivé technické oblasti prepájajú 
hraničné témy ako cyklus jadrového paliva, 
aktinidová chémia, analýza rizík, hodnotenie 
bezpečnosti a dokonca aj problematika 
spoločnosti a štátu.

Existujú vážne dôvody na znepokojenie, 
ktoré majú vplyv na ďalšie využívanie tohto 
zdroja energie v EÚ. Základnými otázkami, 
ktoré sa naďalej riešia na technickej úrovni, 
sú zvýšené riziko terorizmu a 
nebezpečenstvo šírenia jadrových zbraní, 
prevádzková bezpečnosť reaktora a 
zaobchádzanie s rádioaktívnym odpadom, 
najmä s odpadom s dlhým časom rozpadu,  
pričom je potrebné zvážiť aj politické a 
spoločenské názory na riešenie uvedených 
problémov. Pri každom využívaní žiarenia, 
či už v priemysle alebo medicíne musí platiť 
prvoradá zásada ochrany človeka a 
životného prostredia. Táto nadradená zásada, 
ktorej cieľom je vysoká úroveň bezpečnosti, 
platí vo všetkých tematických oblastiach, 
ktorých sa uvedený výskum týka. Podobne 
možno presne vymedziť aj potreby v oblasti 
vedy o jadrovej energii a v rámci 
technického zabezpečovania dostupnosti 
výskumných infraštruktúr a výskumného 
zázemia. Okrem toho jednotlivé technické 
oblasti prepájajú hraničné témy ako cyklus 
jadrového paliva, aktinidová chémia, 
analýza rizík, hodnotenie bezpečnosti a 
dokonca aj spoločenské a vládne problémy.

V rámci výskumu sa treba zameriavať aj na 
analýzu nových príležitostí na poli vedy a 
techniky a na pružné reagovanie na potreby 
súvisiace s novou politikou, vznikajúce 
počas realizácie rámcového programu.

V rámci výskumu sa treba zameriavať aj na 
analýzu nových príležitostí na poli vedy a 
techniky a na pružné reagovanie na potreby 
súvisiace s novou politikou, vznikajúce 
počas realizácie rámcového programu.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, Činnosti, Zaobchádzanie s 

rádioaktívnym odpadom
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∙ Zaobchádzanie s rádioaktívnym odpadom Zaobchádzanie s rádioaktívnym odpadom a 
vplyv na spoločnosť a životné prostredie

Výskum orientovaný na realizáciu a 
rozvojové činnosti zamerané na hĺbkové 
geologické uskladnenie spotrebovaného 
paliva a rádioaktívneho odpadu s dlhým 
časom rozpadu, prípadne demonštrácie 
technológií a bezpečnostných opatrení a 
podpora rozvoja spoločného európskeho 
vnímania hlavných otázok súvisiacich so 
zaobchádzaním s odpadom a jeho 
likvidáciou. Výskum koncepcie rozpadu a 
transmutácie, prípadne iných koncepcií 
zameraných na znižovanie množstva 
a/alebo nebezpečenstva odpadu určeného 
na uskladnenie.

Výskum rôznych spôsobov zaobchádzania  
s existujúcim odpadom, zameraný na rozvoj 
sociálnych, ekonomických, právnych a 
environmentálnych kritérií, ktorý 
jednoznačne preukáže stálosť počas doby 
uskladnenia.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, Činnosti, Systémy riadenia reaktorov

∙ Systémy riadenia reaktorov vypúšťa sa

Výskum so zameraním na podporu ďalšej 
bezpečnej prevádzky existujúcich systémov 
riadenia reaktorov (vrátane zariadení 
palivových cyklov) pri zohľadnení nových 
výziev ako predlžovanie životnosti a vývoj 
nových metodík moderného hodnotenia 
bezpečnosti (vrátane technických a 
ľudských faktorov) a so zameraním na 
hodnotenie potenciálu a bezpečnostných 
aspektov budúcich systémov riadenia 
reaktorov v krátkodobom a strednodobom 
horizonte s cieľom udržať doterajšiu 
vysokú úroveň bezpečnostných noriem v 
rámci EÚ.
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Odôvodnenie

Same justification as Amendment 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, Činnosti, Infraštrukúra

∙ Infraštruktúra vypúšťa sa

Podpora dostupnosti výskumných 
infraštruktúr ako napríklad reaktorov 
vyhotovených z testovacích materiálov, 
podzemných výskumných laboratórií, 
rádiobiologických zariadení a tkanivových 
bánk potrebných na udržanie vysokej 
úrovne technického pokroku, inovácií a 
bezpečnosti v európskom jadrovom sektore.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha 1, Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením, Činnosti, Ľudské zdroje a odborné 

vzdelávanie

Podpora udržiavania ďalšieho rozvoja 
vedeckej odbornosti a ľudských schopností s 
cieľom dlhodobo zabezpečovať dostupnosť
primerane kvalifikovaných výskumníkov a 
zamestnancov v jadrovom sektore.

Podpora udržiavania a ďalšieho rozvoja 
vedeckej odbornosti a ľudských schopností s 
cieľom zabezpečovať dostatok primerane 
kvalifikovaných výskumných pracovníkov a 
zamestnancov v sektore vyraďovania 
jadrových zariadení.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha 1, Činnosti spoločného výskumného centra, názov
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ČINNOSTI SPOLOČNÉHO 
VÝSKUMNÉHO CENTRA

OBOZNAMOVANIE S POLITIKOU EÚ

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha 1, Činnosti spoločného výskumného centra, Cieľ

Cieľ
Zabezpečovať vedecko-technickú podporu 
procesu vytvárania politík EÚ na základe 
požiadaviek zákazníkov, a pritom 
zabezpečovať podporu realizácie a 
monitorovania existujúcich politík a pružne 
reagovať na požiadavky súvisiace s novou
politikou.

Na základe požiadaviek zákazníkov 
zabezpečovať vedecko-technickú podporu 
politickým rozhodnutiam EÚ v procese 
prispôsobovania meniacim sa politickým 
požiadavkám.                                                                   

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha 1, Činnosti spoločného výskumného centra v nukleárnej oblasti, Činnosti

Odôvodnenie vypúšťa sa
Spoločné výskumné centrum podporuje 
ciele Európskej stratégie zásobovania 
energiou, predovšetkým v rámci úsilia pri 
dosahovaní cieľov vytýčených v Kjótskom 
protokole. Potenciál jadrovej technológie 
EÚ si v mnohých aspektoch vyslúžil 
uznanie na základe predchádzajúcich 
úspechov v tejto oblasti. Vedecké zázemie a 
pôsobenie Spoločného výskumného centra 
v rámci medzinárodnej vedeckej obce 
významne pomáha pri realizácii politík EÚ 
a nových trendov v oblasti jadrového 
výskumu. Pri uskutočňovaní uznávaných 
vedecko-technických pracovných projektov 
Spoločné výskumné centrum využíva svoj 
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kompetentný personál, ako aj 
najmodernejšie zariadenia. V rámci svojej 
podpory politiky EÚ s cieľom perspektívne 
zvyšovať svoj potenciál a vedomostné 
zázemie sa toto centrum zaoberá aj 
vzdelávaním mladých vedcov a rozvojom 
ich mobility. Nové požiadavky sa objavujú 
predovšetkým v oblasti zahraničných 
vzťahov a bezpečnostných politík. V týchto 
prípadoch vzniká potreba prístupu k 
spoľahlivým vnútorným 
informáciám/analýzam/systémom, ktoré na 
trhu vždy nemožno získať.
Činnosti Spoločného výskumného centra 
týkajúce sa jadrového výskumu sa 
sústreďujú na uspokojenie požiadaviek 
súvisiacich s vedou a technickým rozvojom 
v záujme Komisie a členských štátov.
Cieľom tohto programu je rozvíjať a 
zbierať vedomosti, ktoré sa stanú vkladom 
do diskusie o výrobe jadrovej energie, jej 
bezpečnosti, spoľahlivosti, trvalej 
udržateľnosti a kontroly, ako aj z nej 
vyplývajúcich rizík a problémov vrátane 
inovatívnych/budúcich systémov riadenia 
reaktorov.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha 1, Činnosti spoločného výskumného centra, Činnosti

Činnosti vypúšťa sa
Činnosti Spoločného výskumného centra sa 
budú zameriavať na:
Zaobchádzanie s jadrovým odpadom a jeho 
dopad na životné prostredie s cieľom 
pochopiť procesy súvisiace s cyklom 
jadrového paliva začínajúcim jeho výrobou 
a končiacim uskladnením odpadu, a 
nachádzať efektívne riešenia pri 
zaobchádzaní s nebezpečným odpadom v 
súlade s jedným z dvoch hlavných postupov 
(priame uskladnenie alebo rozpad a 



PA\571562SK.doc PE 360.069v01-0017/19 PA\571562SK.doc

SK

transmutácia).
Jadrová bezpečnosť pri realizácii výskumu 
existujúcich aj nových palivových cyklov a 
pri skúmaní bezpečnosti reaktorov 
západoeurópskeho a ruského typu, ako aj 
navrhovaného nového reaktora. Spoločné 
výskumné centrum bude zároveň 
zodpovedať za koordináciu a prípravu 
európskeho príspevku k vedecko-technickej 
iniciatíve v kontexte medzinárodného fóra 
„Generation IV International Forum“, na 
ktorom sa podieľajú popredné svetové 
výskumné organizácie.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha II, Programy financovania, 1. Programy financovania v oblasti energie jadrovej 

syntézy

1. PROGRAMY FINANCOVANIA V 
OBLASTI ENERGIE JADROVEJ 
SYNTÉZY

vypúšťa sa

V oblasti výskumu energie jadrovej syntézy 
si špecifická povaha činností v tejto oblasti 
vyžaduje zavedenie osobitných opatrení.
Finančná podpora sa vynaloží na činnosti 
realizované na základe postupov 
stanovených v:

1.1 zmluvách o združení uzavretých medzi 
Komisiou, členskými štátmi alebo plne 
pridruženými tretími krajinami alebo 
subjektami so sídlom v členských štátoch 
alebo plne pridružených tretích krajinách, 
ktoré zabezpečujú realizáciu časti 
programu výskumu v oblasti energie 
jadrovej syntézy podľa článku 10 Zmluvy;
1.2  Európskej dohode o vývoji fúzie 
(European Fusion Development 
Agreement, EFDA), ktorá je dvojstrannou 
dohodou uzavretou medzi Komisiou a 
organizáciami pôsobiacimi alebo 
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pracujúcimi pre členské štáty a pridružené 
krajiny, ktorá okrem iného zabezpečuje 
rámec ďalšieho výskumu programov 
syntézy v pridružených organizáciách a v 
oblasti priemyslu využívanie zariadení JET 
a spoluúčasť Európy na poli
medzinárodnej spolupráce;
1.3 ustanoveniach v článkoch 45 až 51, 
kapitola 5, hlava II Zmluvy týkajúcich sa 
spoločného európskeho podniku ITER;
1.4 medzinárodných zmluvách medzi 
Euratom-om a tretími krajinami týkajúcich 
sa činností v oblasti výskumu a rozvoja 
energie jadrovej syntézy ako napríklad 
Dohoda o projekte ITER;
1.5  akýchkoľvek iných dvojstranných 
dohodách uzavretých medzi Spoločenstvom 
a pridruženými organizáciami, najmä v 
Dohode o mobilite zamestnancov;
1.6  akciách zameraných na zdieľanie 
nákladov zameraných na podporu a prínos 
k výskumu energie jadrovej syntézy spolu s 
orgánmi v členských štátoch alebo v 
krajinách pridružených k Rámcovému 
programu o Euratom-e, ktoré nie sú 
stranami Zmluvy o združení.
Okrem uvedených činností sa môžu 
uskutočňovať akcie na podporu a rozvoj 
ľudských zdrojov, štipendijných pobytov, 
iniciatív súvisiacich s integráciu 
infraštruktúry, ako aj osobitné podporné 
akcie so zameraním najmä na koordináciu 
výskumu syntézy energie, realizáciu štúdií 
na podporu týchto činností, rozvoj v oblasti 
publikácií, výmeny informácií a odborného 
vzdelávania s cieľom zlepšiť transfer v 
oblasti technológií.

Odôvodnenie

Same justification as Amendment 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha II, Programy financovania, 2. Programy financovania v iných oblastiach
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2. PROGRAMY FINANCOVANIA V 
INÝCH OBLASTIACH

1. PROGRAMY FINANCOVANIA

Činnosti v iných oblastiach ako energia 
syntézy uvedené v Rámcovom programe o 
Euratom-e sa budú financovať na základe 
rôznych programov financovania. Tieto 
programy financovania sa využijú 
samostatne alebo kombinovane na 
financovanie rôznych kategórií akcií 
realizovaných v rámci tohto rámcového 
programu.

Činnosti uvedené v Rámcovom programe o 
Euratom-e sa budú financovať na základe 
rôznych programov financovania.  Tieto 
programy financovania sa využijú 
samostatne alebo kombinovane na 
financovanie akcií rôznych kategórií 
realizovaných v rámci tohto rámcového 
programu.

Odôvodnenie

Since fusion will not be funded by EU public money.


