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6.9.2018 A8-0258/37 

Predlog spremembe  37 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Eden od ciljev Evropske skupnosti 

za atomsko energijo (v nadaljnjem 

besedilu: Skupnost) je prispevati k 

izboljšanju življenjskega standarda v 

državah članicah, tudi s spodbujanjem in 

zagotavljanjem jedrskih raziskav v državah 

članicah ter njihovim dopolnjevanjem z 

izvajanjem programa Skupnosti za 

raziskave in usposabljanje. 

(1) Eden od ciljev Evropske unije (v 

nadaljnjem besedilu: Unija) je prispevati k 

izboljšanju življenjskega standarda v 

državah članicah, tudi s spodbujanjem in 

zagotavljanjem jedrskih raziskav v državah 

članicah ter njihovim dopolnjevanjem z 

izvajanjem programa Unije za raziskave in 

usposabljanje. 

 (Če bo sprejet, se izraz „Evropska 

skupnost za atomsko energijo (v 

nadaljnjem besedilu: Skupnost)“ 

nadomesti z izrazom „Evropska unija (v 

nadaljnjem besedilu: Unija)“ po vsem 

besedilu.) 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Predlog spremembe  38 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Ker se v skladu s Pogodbo o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za 

atomsko energijo redni zakonodajni 

postopek ne uporablja, se šteje, da 

Evropski parlament ni enakovreden Svetu 

pri sprejemanju zakonodaje, povezane z 

jedrsko energijo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Odločitve o raziskovalnih programih in programih usposabljanja Unije na področju jedrske 

energije ne sledijo demokratičnemu postopku, saj se soodločanje ne uporablja. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Predlog spremembe  39 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Jedrske raziskave lahko prispevajo 

k družbeni in gospodarski blaginji ter 

okoljski trajnosti z izboljševanjem jedrske 

varnosti in zaščite ter zaščite pred 

sevanjem. Enako pomemben je tudi 

potencialen prispevek jedrskih raziskav k 

dolgoročnemu razogljičenju energetskega 

sistema na varen, učinkovit in zanesljiv 

način. 

(2) Jedrske raziskave lahko prispevajo 

k izboljševanju jedrske varnosti, zaščite ter 

zaščite pred sevanjem. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Predlog spremembe  40 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa Euratoma je 

izvajanje dejavnosti jedrskih raziskav in 

usposabljanja s poudarkom na nenehnem 

izboljševanju jedrske varnosti in zaščite ter 

zaščite pred sevanjem, da bi na varen, 

učinkovit in zanesljiv način po možnosti 

prispevali zlasti k dolgoročnemu 

razogljičenju energetskega sistema. 

Splošni cilj se uresničuje z dejavnostmi, 

določenimi v Prilogi I, v obliki 

neposrednih ali posrednih ukrepov, s 

katerimi se izpolnjujejo posebni cilji iz 

odstavkov 2 in 3 tega člena. 

1. Splošni cilj programa Euratoma je 

izvajanje dejavnosti jedrskih raziskav in 

usposabljanja s poudarkom na 

izboljševanju jedrske varnosti in zaščite ter 

zaščite pred sevanjem. Splošni cilj se 

uresničuje z dejavnostmi, določenimi v 

Prilogi I, v obliki neposrednih ali posrednih 

ukrepov, s katerimi se izpolnjujejo posebni 

cilji iz odstavkov 2 in 3 tega člena. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Predlog spremembe  41 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) vse več prikazov uporabnosti fuzije 

kot vira energije z izkoriščanjem 

obstoječih in prihodnjih zmogljivosti za 

fuzijo; 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Predlog spremembe  42 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) postavitev temeljev za prihodnje 

fuzijske elektrarne z razvojem materialov, 

tehnologij in projektnih zasnov; 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Predlog spremembe  43 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Znesek finančnih sredstev za izvedbo 

programa Euratoma znaša 

770 220 000 EUR. Ta znesek se razdeli, 

kot sledi: 

Znesek finančnih sredstev za izvedbo 

programa Euratoma znaša 

420 386 000 EUR. Ta znesek se razdeli, 

kot sledi: 

Or. en 

Obrazložitev 

Zmanjšanje skupnega proračuna se odraža v predlogih spremembe glede splošnih ciljev 

programa, namreč v črtanju porabe za raziskave in razvoj na področju fuzije. Sredstva, 

predvidena za zagotavljanje varnosti obstoječih in prihodnjih jedrskih elektrarn so usmerjena 

v krepitev raziskav in usposabljanja Unije na področju razgradnje ter v smislu varstva pred 

sevanjem. 

 

 


