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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje 
Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni 
program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0437),

– ob upoštevanju člena 7 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0380/2018),

– ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0000/2018),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Program je ključen del prizadevanj 
Unije za ohranitev in okrepitev 
znanstvenega in industrijskega vodilnega 
položaja na področju energetskih 
tehnologij. Da bi podprli varno delovanje 
obstoječega pridobivanja energije s fisijo 
in olajšali razogljičenje 
elektroenergetskega sistema, bodo 
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raziskave na področju fisije še naprej 
sestavni del programa Euratom.

Or. en

Predlog spremembe2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) S podpiranjem jedrskih raziskav bi 
moral program prispevati k doseganju 
ciljev okvirnega programa za raziskave in 
inovacije Obzorje Evropa (v nadaljnjem 
besedilu: program Obzorje Evropa), 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] 
Evropskega parlamenta in Sveta20, in 
olajšati izvajanje strategije Evropa 2030 ter 
krepitev Evropskega raziskovalnega 
prostora.

(7) S podpiranjem jedrskih raziskav bi 
moral program prispevati k doseganju 
ciljev okvirnega programa za raziskave in 
inovacije Obzorje Evropa (v nadaljnjem 
besedilu: program Obzorje Evropa), 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] 
Evropskega parlamenta in Sveta20, zlasti s 
spodbujanjem odličnosti in odprte 
znanosti, in olajšati izvajanje strategije 
Evropa 2030 ter krepitev Evropskega 
raziskovalnega prostora.

__________________ __________________

20 Uredba (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
vzpostavitvi EU OP 9 – okvirnega 
programa za raziskave in inovacije (2021–
2027) ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 1291/2013 (UL […]).

20 Uredba (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
vzpostavitvi EU OP 9 – okvirnega 
programa za raziskave in inovacije (2021–
2027) ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 1291/2013 (UL […]).

Or. en

Predlog spremembe3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi si moral prizadevati za 
sinergije s programom Obzorje Evropa in 
drugimi programi Unije, od njihove 
zasnove in strateškega načrtovanja do 

(8) Program bi si moral prizadevati za 
sinergije in tesnejšo usklajenost s 
programom Obzorje Evropa in drugimi 
programi Unije, od njihove zasnove in 
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izbire projektov, upravljanja, 
komuniciranja, razširjanja in izkoriščanja 
rezultatov, spremljanja, revizije in 
upravljanja. Da bi se izognili prekrivanju in 
podvajanju ter da bi povečali finančni 
vzvod financiranja EU, so možni prenosi iz 
drugih programov Unije v program 
Obzorje Evropa. V takih primerih bodo 
zanje veljala pravila programa Obzorje 
Evropa.

strateškega načrtovanja do izbire projektov, 
upravljanja, komuniciranja, razširjanja in 
izkoriščanja rezultatov, spremljanja, 
revizije in upravljanja. Da bi se izognili 
prekrivanju in podvajanju ter da bi 
povečali finančni vzvod financiranja EU, 
so možni prenosi iz drugih programov 
Unije v program Obzorje Evropa. V takih 
primerih bodo zanje veljala pravila 
programa Obzorje Evropa.

Or. en

Predlog spremembe4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Da bi zagotovili, da bo program 
ostal v celoti usklajen s strateškimi in 
političnimi cilji Unije, bi se bilo treba z 
Evropskim parlamentom posvetovati ob 
vseh zadevnih fazah med izvajanjem in 
ocenjevanjem programa.

Or. en

Predlog spremembe5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Ob upoštevanju vloge Evropskega 
parlamenta kot sozakonodajalca v zvezi s 
proračunskimi zadevami ter da se zagotovi 
usklajena zasnova in izvajanje politik 
Unije na področju raziskav in razvoja, bi 
bilo treba tudi program Euratoma za 
raziskave in usposabljanje v prihodnje 
sprejemati po rednem zakonodajnem 
postopku.
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Predlog spremembe6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Programa znašajo 1 675 000 000 EUR po 
trenutnih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa znašajo [XXX] EUR po stalnih
cenah.

Or. en

Predlog spremembe7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev zneska iz odstavka 1 je: Razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

Or. en

Predlog spremembe8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 724 563 000 EUR za raziskave in 
razvoj fuzije;

(a) 43 % za raziskave in razvoj fuzije; 

Or. en
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Predlog spremembe9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 330 930 000 EUR za jedrsko 
cepitev, jedrsko varnost in zaščito pred 
sevanjem;

(b) 25 % za jedrsko cepitev, jedrsko 
varnost in zaščito pred sevanjem;

Or. en

Predlog spremembe10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 619 507 000 EUR za neposredne 
ukrepe, ki jih je sprejelo Skupno 
raziskovalno središče.

(c) 32 % za neposredne ukrepe, ki jih je 
sprejelo Skupno raziskovalno središče.

Or. en

Predlog spremembe11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dejavno spodbujanje politik za 
izboljšanje gospodarskega in družbenega 
blagostanja državljanov.

– zavezanost demokratičnim 
načelom in mednarodnim človekovim 
pravicam ter politikam za izboljšanje 
gospodarskega in družbenega blagostanja 
državljanov.

Or. en
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Predlog spremembe12

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ocenjevanja se izvajajo 
pravočasno, da bi jih bilo mogoče 
upoštevati v postopku odločanja o 
programu, njegovem nasledniku in drugih 
pobudah, pomembnih za raziskave in
inovacije.

1. Ocenjevanja se izvajajo najmanj 
vsaki dve leti, da bi jih bilo mogoče 
upoštevati v postopku odločanja o 
programu, njegovem nasledniku in drugih 
pobudah, pomembnih za raziskave in 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe13

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o 
njegovem izvajanju, vendar najpozneje tri 
leta po začetku izvajanja programa. 
Vsebuje oceno dolgoročnega učinka 
predhodnih programov Euratoma in 
pomeni podlago za prilagoditev izvajanja 
programa, če je to ustrezno.

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o 
njegovem izvajanju, vendar najpozneje tri 
leta po začetku izvajanja programa. 
Vsebuje oceno dolgoročnega učinka 
predhodnih programov Euratoma in 
pomeni podlago za prilagoditev podaljšanj 
in izvajanja programa, če je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe14

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v štirih letih po 
zaključku obdobja iz člena 1, Komisija 
opravi končno oceno programa. Ta 
vključuje oceno dolgoročnega učinka 

3. Na koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v dveh letih po 
zaključku obdobja iz člena 1, Komisija 
opravi končno oceno programa. Ta 
vključuje oceno dolgoročnega učinka 
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predhodnih programov. predhodnih programov.

Or. en

Predlog spremembe15

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje specifičnih ciljev bo program 
podpiral medsektorske dejavnosti, ki 
zagotavljajo sinergije med prizadevanji na 
področju raziskav za reševanje skupnih 
izzivov. Ustrezne povezave in vmesniki, 
kot so skupni razpisi, bodo zagotovljeni v 
okviru programa Obzorje Evropa. 
Finančno podporo, ki se zagotovi iz 
skladov na podlagi Uredbe [uredba o 
skupnih določbah], lahko koristijo tudi 
povezane raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, če so skladne s cilji in predpisi 
teh skladov.

Za doseganje specifičnih ciljev bo program 
podpiral medsektorske dejavnosti, ki 
zagotavljajo sinergije med prizadevanji na 
področju raziskav za reševanje skupnih 
izzivov. Ustrezne povezave in vmesniki, 
kot so skupni razpisi, bodo zagotovljeni v 
okviru programa Obzorje Evropa. 
Finančno podporo, ki se zagotovi iz 
skladov na podlagi Uredbe [uredba o 
skupnih določbah] ali drugih programov 
in finančnih instrumentov Unije, lahko 
koristijo tudi povezane raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti, če so skladne s cilji 
in predpisi teh skladov, programov in 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe16

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge delovnih programov 
določi Komisija na podlagi prednostnih 
nalog svoje politike, prispevkov 
nacionalnih javnih organov in deležnikov s 
področja jedrskih raziskav, ki so združeni v 
organe ali okvire, kot so evropske 
tehnološke platforme, združenja, iniciative 
in tehnični forumi za jedrske sisteme in 
varnost, ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

Prednostne naloge delovnih programov 
določi Komisija na podlagi prednostnih 
nalog svoje politike, prispevkov 
nacionalnih javnih organov in deležnikov s 
področja jedrskih raziskav, ki so združeni v 
organe ali okvire, kot so evropske 
tehnološke platforme, združenja, iniciative 
in tehnični forumi za jedrske sisteme in 
varnost, ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
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in izrabljenim jedrskim gorivom, zaščito 
pred sevanjem/tveganje nizkega odmerka, 
zaščitne ukrepe in zaščito na jedrskem 
področju ter raziskave jedrske fuzije 
oziroma vse ustrezne organizacije ali 
forumi deležnikov s področja jedrske 
energije.

in izrabljenim jedrskim gorivom, zaščito 
pred sevanjem/tveganje nizkega odmerka, 
zaščitne ukrepe in zaščito na jedrskem 
področju ter raziskave jedrske fuzije 
oziroma vse ustrezne organizacije ali 
forumi zadevnih deležnikov.

Or. en

Predlog spremembe17

Predlog uredbe
Priloga I – točka a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) jedrska varnost: varnost reaktorskih 
sistemov in gorivnih ciklov, ki se 
uporabljajo v Skupnosti ali, če je potrebno 
zaradi ohranjanja obsežnega strokovnega 
znanja na področju jedrske varnosti v 
Skupnosti, vrst reaktorjev in gorivnih 
ciklov, ki bi se lahko uporabljali v 
prihodnosti, z izključnim poudarkom na 
varnostnih vidikih, vključno z vsemi vidiki 
gorivnega cikla, kot sta ločevanje in 
transmutacija;

(1) jedrska varnost: varnost reaktorskih 
sistemov in gorivnih ciklov, ki se 
uporabljajo v Skupnosti ali, če je potrebno 
zaradi ohranjanja in razvoja obsežnega 
strokovnega znanja na področju jedrske 
varnosti v Skupnosti, vrst reaktorjev in 
gorivnih ciklov, ki bi se lahko uporabljali v 
prihodnosti, z izključnim poudarkom na 
varnostnih vidikih, vključno z vsemi vidiki 
gorivnega cikla, kot sta ločevanje in 
transmutacija;

Or. en

Predlog spremembe18

Predlog uredbe
Priloga I – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) razgradnja: raziskave za razvoj in 
ocenjevanje tehnologij za razgradnjo in 
sanacijo okolja jedrskih objektov; podpora 
izmenjavi najboljših praks in znanja na 
področju razgradnje;

(3) razgradnja: raziskave za razvoj in 
ocenjevanje tehnologij za razgradnjo in 
sanacijo okolja jedrskih objektov; podpora 
izmenjavi najboljših praks in znanja na
področju razgradnje, tudi prek združevanja 
sredstev in osebja v centrih odličnosti;
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Predlog spremembe19

Predlog uredbe
Priloga II – podrazdelek 4 – razpredelnica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazalniki poti do inovacijskih učinkov Kazalniki poti do inovacijskih učinkov

Napredek EU proti ciljni vrednosti 3 % 
BDP zaradi programa Euratoma

Napredek EU proti ciljni vrednosti 3 % 
BDP glede porabe za raziskave in razvoj
zaradi programa Euratoma

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za sklep Sveta o programu Euratoma za raziskave 
in usposabljanje za obdobje 2021–2025. Predlog sledi ustaljeni poti predhodnih programov, 
vendar obravnava nekatere od ključnih pomislekov, ki jih je v preteklosti izrazil Evropski 
parlament, in sicer poenostavitev programa in boljšo uskladitev s širšim raziskovalnim 
programom Obzorje Evropa.

Poročevalka meni, da je nadaljnji razvoj varnosti pri jedrskih operacijah ključnega pomena za 
izkoriščanje prednosti tehnologije ob hkratnem čim večjem zmanjšanju povezanih tveganj. 
Starajoča se paleta jedrskih objektov EU ne bo zahtevala samo okrepljenih raziskav na 
področju razgradnje, ampak tudi nove, varnejše in učinkovitejše načine upravljanja in 
ohranjanja obstoječih reaktorjev.

Da bi izpolnila podnebne cilje Pariškega sporazuma, mora EU uporabiti vse varne in 
trajnostne tehnologije in inovacije. Jedrska energija je kot nizkoogljična oblika energije 
pomemben del mešanice energijskih virov v nekaterih državah članicah in lahko prispeva k 
razogljičenju celotnega energetskega sistema EU. Ključnega pomena pa sta varno delovanje 
obstoječih modelov reaktorjev in priprava na nove tehnologije.

Evropa ima v svetu vodilni položaj na področju jedrskih raziskav, jedrske varnosti ter 
varnostnih vprašanj v zvezi z jedrskimi materiali in jedrskimi odpadki. Še naprej bi morali 
vlagati v vrhunske raziskave na teh področjih, da bi ohranili veščine in znanje, potrebne za 
varno in stabilno delovanje jedrske energije. Poleg tega so potrebne naložbe v razvoj fuzijskih 
tehnologij in zavzeto dokončanje fuzijskega načrta. Največji delež sredstev v okviru tega 
programa bi moral biti še naprej namenjen raziskavam na področju fuzije.

Ker spada v okvir Pogodbe Euratom, je program še naprej ločen od splošnih okvirnih 
programov EU za znanost in raziskave. Poročevalka meni, da je to razločevanje povsem 
arbitrarno ter da bi lahko s povezovanjem obeh programov dosegli več sinergij in boljšo 
znanost. Posebej pomembno bi bilo, da se nadzorna in zakonodajna pooblastila Evropskega 
parlamenta razširijo na program Euratoma za raziskave in usposabljanje, kar je v skladu z 
vlogo Parlamenta kot sozakonodajalca na področju proračunskih zadev.

Ta predlog pa gre v pravo smer, saj dejansko usklajuje program s pravili in ureditvami 
programa Obzorje Evropa. Poleg tehnične uskladitve je prav tako ključnega pomena, da se v 
obeh programih ohranjata isti načeli odličnosti in odprte znanosti.
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