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Posebni program, s katerim se bo izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2011) Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (Euratom) na področju jedrskih raziskav in usposabljanja

Predlog Odločbe (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta posebni program se izvaja v skladu z 
Aarhuško konvencijo, kot je bila nedavno 
prenesena v pravo Skupnosti prek Uredbe 
(ES) št. .../... Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne ... o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih ES.
_________________
1 UL …

Or. es

Obrazložitev

Poleg očitne potrebe po spoštovanju temeljnih etičnih načel iz različnih besedil Skupnosti, 
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zlasti Pogodbe Euratom, se je treba proizvodnje in ravnanja z jedrsko energijo – zlasti glede 
postopkov fisije – lotiti v skladu z določbami Aarhuške konvencije, kot je bila prenesena v 
pravo Skupnosti prek Uredbe, ki je trenutno v fazi končnega sprejetja po postopku 
soodločanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 10

(10) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja. 

(10) Cilj okvirnega programa mora biti 
spodbujanje trajnostnega razvoja in 
ohranjanje miru.

Or. es

Obrazložitev

Treba je poudariti, da okvirni program in posebni program za Euratom izhajata iz Pogodbe 
Euratom, ki zagotavlja visoko raven varnosti za javnost in prepoveduje nezakonito uporabo 
jedrskega materiala, namenjenega za civilno uporabo, v prvenstveno vojaške namene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 12

(12) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti in goljufij, prav 
tako pa je treba storiti vse potrebno za 
povračilo izgubljenih, nepravilno izplačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev v skladu 
z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami, Uredbo Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 

(12) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti in goljufij, prav 
tako pa je treba storiti vse potrebno za 
povračilo izgubljenih, nepravilno izplačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev v skladu 
z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami, Uredbo Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o
zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 
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pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki 
jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1074/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki 
jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1074/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

V vsakem primeru je treba zagotoviti, da se 
vsa sredstva, povrnjena zaradi primerov 
goljufij ali nepravilnosti, storjenih s 
prekršitvijo zgoraj omenjenih uredb, vrnejo 
v okvirni program in uporabijo predvsem za 
usposabljanje raziskovalnega osebja in 
dejavnosti razširjanja informacij o 
znanosti. 

Or. es

Obrazložitev

To podrobno opredelitev je treba dodati zaradi proračunskih omejitev sedmega okvirnega 
programa in iz njega izhajajočih posebnih programov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 12

(12) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti in goljufij, prav 
tako pa je treba storiti vse potrebno za 
povračilo izgubljenih, nepravilno izplačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev v skladu 
z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami, Uredbo Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 

(12) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti in goljufij, prav 
tako pa je treba storiti vse potrebno za 
povračilo izgubljenih, nepravilno izplačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev v skladu 
z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami, Uredbo Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 
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pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki 
jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1074/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF) .

pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki 
jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1074/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF) .

Vsa finančna sredstva, ki bodo povrnjena 
na podlagi zgoraj omenjenih uredb, bi 
morala biti namenjena za izvajanje 
dejavnosti okvirnega programa.

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 10
Člen 3, odstavek 1

V skladu s členom 3 okvirnega programa 
znaša znesek, potreben za izvajanje 
posebnega programa, 2 553 milijonov EUR, 
od česar je odhodkom za poslovanje 
Komisije namenjeno 15 %.

V skladu s členom 3 okvirnega programa 
znaša znesek, potreben za izvajanje 
posebnega programa, 2 553 milijonov EUR, 
od česar je odhodkom za poslovanje 
Komisije namenjeno 6 %.

Or. pl

Obrazložitev

Prenos raziskovanja in poslovanja na države z nižjimi stroški pomeni, da je pri istem 
proračunu mogoče več porabiti za raziskovanje in/ali povečanje raziskovalne infrastrukture. 
6 % je znesek za stroške poslovanja v teh programih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli. 

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli. Bistveni 
cilj raziskovalnih dejavnosti je prispevati k 
varnosti rabe atomske energije v 
miroljubne namene in preprečiti zlorabo za 
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vojaške namene (zaščito).

Or. de

Obrazložitev

Glede na najnovejše dogajanje je bistvenega pomena, da raziskovalne dejavnosti na področju 
atomske energije vključujejo vidika varnosti in zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program določi merila, v skladu s 
katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje, v tem okviru 
pa se v delovnem programu lahko nadalje 
opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

(3) Delovni program določi merila, v skladu 
s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek, izvajanje in optimalna 
raba človeških ter finančnih virov, v tem 
okviru pa se v delovnem programu lahko 
nadalje opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program določi merila, v skladu s 
katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje, v tem okviru 
pa se v delovnem programu lahko nadalje 
opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti. 

3. Delovni program določi merila, v skladu s 
katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, prispevek k trajnosti, učinek in 
izvajanje, v tem okviru pa se v delovnem 
programu lahko nadalje opredeli ali dopolni 
dodatne zahteve, ponderje in mejne 
vrednosti.

Or. es
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Obrazložitev

Izbrani projekti morajo spoštovati merila trajnosti in cilje lizbonske strategije. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavek 3

3. Komisija odbor redno obvešča o splošnem 
napredku pri izvajanju posebnega programa 
in mu predloži podatke o vseh dejavnostih 
RTR, ki se financirajo v okviru tega 
programa.

3. Komisija odbor redno obvešča o splošnem 
napredku pri izvajanju posebnega programa 
in mu predloži podatke o vseh dejavnostih 
RTR, ki se financirajo v okviru tega 
programa.

Te informacije so vedno na voljo in se jih 
na zahtevo posreduje Evropskemu 
parlamentu, Odboru regij, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru ali 
Evropskemu varuhu človekovih pravic.    

Or. es

Obrazložitev

Zdi se prav, da se Evropskemu varuhu človekovih pravic kot poroku ustreznega delovanja 
institucij Skupnosti in izvajanja njenih politik zaupa odgovornost za pravilno uporabo člena 5 
okvirnega programa v zvezi s spoštovanjem temeljnih etičnih načel pri vseh raziskovalnih 
dejavnostih v okviru tega programa. Zavoljo kar največje preglednosti bi bilo treba tudi 
druge omenjene organe obveščati o razvoju in financiranju dejavnosti posebnega programa. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 15
Priloga, Del 1, Uvod, odstavek 1

Jedrska energija je s skupno inštalirano 
zmogljivostjo okrog 135 GWe v EU glavni 
vir električne energije, ki ne proizvaja 
ogljika, za pokrivanje osnovnih 
obremenitev in prispeva tretjino trenutno 
proizvedene električne energije. Zato ima 
ključno vlogo pri omejevanju emisij 
toplogrednih plinov v EU in pomembno 
prispeva k izboljšanju neodvisnosti, 
zanesljivosti in raznolikosti oskrbe z 
energijo v Uniji.

Ne glede na zdajšnja prizadevanja EU na 
področju raziskav obnovljivih virov 
energije, s katerimi mora EU nadaljevati, 
lahko jedrska energija igra pomembno 
vlogo pri doseganju varne in trajnostne 
oskrbe z energijo v EU. 
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Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti močno zavezanost EU k raziskavam obnovljivih 
virov energije, ki se lahko in bi jih bilo treba združiti s prizadevanji za pridobivanje energije 
iz čistih in varnih virov, kot je pridobivanje energije z jedrsko fuzijo v okviru sistema ITER.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 16
Priloga, Del 1, Uvod, odstavek 2

Dolgoročno nudi jedrska fuzija možnost 
skoraj neomejene zaloge čiste energije, pri 
čemer predstavlja reaktor ITER ključni 
naslednji korak k doseganju tega končnega 
cilja. Uresničitev projekta ITER je zato v 
ospredju sedanje strategije EU, čeprav jo 
mora spremljati močan in usmerjen evropski 
program raziskav in razvoja za pripravo na 
izkoriščanje reaktorja ITER ter razvoj 
tehnologij in baze znanja, potrebnih med 
njegovim obratovanjem in tudi pozneje.

V zvezi s tem predstavlja reaktor ITER 
ključni naslednji korak k doseganju tega 
končnega cilja Uresničitev projekta ITER je 
zato v ospredju sedanje strategije EU, čeprav 
jo mora spremljati močan in usmerjen 
evropski program raziskav in razvoja za 
pripravo na izkoriščanje reaktorja ITER ter 
razvoj tehnologij in baze znanja, potrebnih 
med njegovim obratovanjem in tudi pozneje.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe, o katerem se lahko glasuje samo v primeru sprejetja besedila, ki ga je 
avtor predlagal za odstavek 1, je povezan z idejo o tem, da jedrska energija za Unijo ni edina 
možnost, da si zagotovi zanesljivo oskrbo z energijo in preneha biti odvisna od virov energije, 
ki onesnažujejo okolje, saj je Unija močno zavezana k spodbujanju uporabe obnovljivih virov 
energije. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 17
Priloga, Del 1, Uvod, odstavek 2

Dolgoročno nudi jedrska fuzija možnost 
skoraj neomejene zaloge čiste energije, pri 
čemer predstavlja reaktor ITER ključni
naslednji korak k doseganju tega končnega 
cilja. Uresničitev projekta ITER je zato v 
ospredju sedanje strategije EU, čeprav jo 

Dolgoročno nudi jedrska fuzija možnost 
skoraj neomejene zaloge čiste energije, pri 
čemer predstavlja reaktor ITER pomemben 
naslednji korak k doseganju tega končnega 
cilja. Uresničitev projekta ITER je zato v 
ospredju sedanje strategije EU, čeprav jo



AM\614625SL.doc PE 374.089v01-00 8 AM\

SL

mora spremljati močan in usmerjen evropski 
program raziskav in razvoja za pripravo na 
izkoriščanje reaktorja ITER ter razvoj 
tehnologij in baze znanja, potrebnih med 
njegovim obratovanjem in tudi pozneje.

mora spremljati močan in usmerjen evropski 
program raziskav in razvoja za pripravo na 
izkoriščanje reaktorja ITER ter razvoj 
tehnologij in baze znanja, potrebnih med 
njegovim obratovanjem in tudi pozneje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 18
Priloga, Del 2, Oddelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (ii), odstavek 1

Usmerjen fizikalno-tehnološki program se bo 
osredotočil na konsolidacijo projektnih 
odločitev v zvezi z reaktorjem ITER in na 
priprave na hiter začetek obratovanja 
reaktorja, pri čemer bo občutno zmanjšal čas 
in znižal stroške, potrebne za doseganje 
osnovnih ciljev projekta. Izvajal se bo preko 
usklajenih eksperimentalnih in teoretičnih 
dejavnosti ter modeliranja z uporabo 
zmogljivosti JET in drugih naprav združenj, 
zagotavljal bo potrebni vpliv Evrope na 
projekt ITER, poleg tega pa bo pripravil vse 
potrebno za zagotovitev velikega vpliva 
Evrope pri uporabi reaktorja. Program bo 
vključeval:

Usmerjen fizikalno-tehnološki program se 
bo osredotočil na konsolidacijo projektnih 
odločitev v zvezi z reaktorjem ITER in na 
priprave na hiter začetek obratovanja 
reaktorja, pri čemer bo občutno zmanjšal čas 
in znižal stroške, potrebne za doseganje 
osnovnih ciljev projekta. Izvajal se bo preko 
usklajenih eksperimentalnih in teoretičnih 
dejavnosti ter modeliranja z uporabo 
zmogljivosti JET, naprave magnetne 
konfinacije (tokamake, stelaratorje in RPF-
je, ki že obstajajo ali pa so v procesu 
izgradnje v vseh državah članicah) in 
drugih naprav združenj, zagotavljal bo 
potrebni vpliv Evrope na projekt ITER, 
poleg tega pa bo pripravil vse potrebno za 
zagotovitev velikega vpliva Evrope pri 
uporabi reaktorja. Program bo vključeval:

Or. es

Obrazložitev

Dejavnosti fuzijskega programa EU bodo v celoti opredeljene, če bodo posebej omenjene 
naprave magnetne konfinacije (tokamaki, stelaratorji in RPF-ji).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 19
Priloga, Del 2, Oddelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (iii), alinea 2 a (novo)

– posebne študije o litiju kot viru za 
pridobivanje tritija, hladilni sistemi za delo 
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v radioaktivnem okolju; motorizacija in 
avtomatizacija daljinskega nadzora 
eksperimentov. 

Or. es

Obrazložitev

Ustaliti je treba raziskave materialov, ki so se doslej nagibale k prekinitvam. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 20
Priloga, Del 2, Razdelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (v), alinea 2

– visoka raven usposabljanja za inženirje in 
raziskovalce na podiplomski in podoktorski 
ravni, vključno z uporabo zmogljivosti 
programa kot učne platforme ter posebnimi
seminarji in delavnicami;

– visoka raven usposabljanja za inženirje in 
raziskovalce na podiplomski in podoktorski 
ravni, vključno z uporabo zmogljivosti 
programa kot učne platforme. Sprejme se 
ukrepe za uvedbo magistrskega in 
doktorskega študija fuzijske fizike in 
inženirstva na evropski ravni, ki bo 
omogočal posebno usposobljenost in s tem 
privlačno akademsko priznanje, kar bo 
študente spodbudilo k odločitvi za to 
specializacijo. Organizirani bodo posebni 
seminarji in delavnice ter druge vrste 
usposabljanja in informiranja v povezavi z 
visokošolskim izobraževanjem in v prvih 
letnikih univerzitetnega izobraževanja, ki 
bodo študij fuzijske fizike in energije 
predstavili kot izvedljivo in privlačno 
poklicno pot;

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se vrača k predlogu o doktoratu na evropski ravni, ki je bil 
predstavljen v Buzekovem poročilu, in vztraja, da so v okviru izobraževanja potrebni še drugi 
ukrepi in pobude za spodbujanje bodočih strokovnjakov k odločitvi za to področje in s tem 
izboljšanje trenutno majhnih možnosti za zaposlitev in priznanje, zaradi česar se sedaj raje 
odločajo za druge specializacije. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 21
Priloga, Del 2, Razdelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (v), alinea 3 a (novo)



AM\614625SL.doc PE 374.089v01-00 10 AM\

SL

– spodbujanje prijavljanja patentov.

Or. es

Obrazložitev

Spodbujanje raziskav in izobraževanja na področju človeških virov kliče po povečanju števila 
patentov. Če se bo to zgodilo, bo to odraz ustreznega izvajanja programskih ciljev. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 22
Priloga, Del 2, Razdelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (v a) (novo)

(va) Prenos tehnologije
Z reaktorjem ITER bodo potrebne nove in 
bolj prilagodljive organizacijske strukture, 
ki bodo omogočale hiter prenos v reaktorju 
ustvarjenih postopkov inovacije in 
tehnološkega napredka v industrijo in s tem 
spoprijem z izzivi, s čimer bo evropska 
industrija postala zelo konkurenčna. 

Or. es

Obrazložitev

ITER v Evropi bo privedel do okrepitve tehnološko vodilnega mesta v prihodnosti na 
področju novih tehnologij, razvitih pod njegovim okriljem, kar bo pospešilo evropsko 
industrijo in jo naredilo bolj konkurenčno v primerjavi z Združenimi državami in Japonsko. 
Če bo prišlo do ustreznega razvoja omenjenih vidikov, bi morala odgovornost za razvoj 
obratov za pridobivanje energije v prihodnje ležati v rokah evropskih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 23
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, odstavek 1

Na petih glavnih področjih dejavnosti, ki so 
opisana spodaj, se bodo izvajali posredni 
ukrepi. Vendar pa v okviru programa 
obstajajo pomembne medsektorske 
povezave, tako da je treba ustrezno 
upoštevati interakcije med različnimi 
dejavnostmi. V tem pogledu so bistvene 
podpora usposabljanju in raziskovalne 
infrastrukture. Potrebe po usposabljanju 

Na petih glavnih področjih dejavnosti, ki so 
opisana spodaj, se bodo izvajali posredni 
ukrepi. Pri določanju prednostnih nalog na 
različnih področjih bo vodilno merilo 
varnost, raziskave reaktorskih sistemov pa 
bodo večinoma prenesene na medvladne 
sporazume med državami članicami.
Vendar pa v okviru programa obstajajo 
pomembne medsektorske povezave, tako da 
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morajo biti ključni vidik vseh projektov v 
tem sektorju, ki jih financira EU, skupaj s 
podporo infrastrukturam pa bodo bistvenega 
pomena pri reševanju vprašanja sposobnosti 
na področju jedrske energije. 

je treba ustrezno upoštevati interakcije med 
različnimi dejavnostmi. V tem pogledu so 
bistvene podpora usposabljanju in 
raziskovalne infrastrukture. Potrebe po 
usposabljanju morajo biti ključni vidik vseh 
projektov v tem sektorju, ki jih financira EU, 
skupaj s podporo infrastrukturam pa bodo 
bistvenega pomena pri reševanju vprašanja 
sposobnosti na področju jedrske energije. 

Or. en

Obrazložitev

Varnost pri vseh sedanjih različnih evropskih tehnologijah bo ključna gonilna sila za vse 
dejavnosti EU na področju raziskovanja jedrske fisije. Medvladni sporazumi, ki kažejo 
različne pristope držav članic na tem področju, obravnavajo zlasti vsako načrtovanje in 
gradnjo novih reaktorskih sistemov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 24
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, Odstavek 1

Na petih glavnih področjih dejavnosti, ki so 
opisana spodaj, se bodo izvajali posredni 
ukrepi. Vendar pa v okviru programa 
obstajajo pomembne medsektorske 
povezave, tako da je treba ustrezno 
upoštevati interakcije med različnimi 
dejavnostmi. V tem pogledu so bistvene 
podpora usposabljanju in raziskovalne 
infrastrukture. Potrebe po usposabljanju 
morajo biti ključni vidik vseh projektov v 
tem sektorju, ki jih financira EU, skupaj s 
podporo infrastrukturam pa bodo bistvenega 
pomena pri reševanju vprašanja sposobnosti 
na področju jedrske energije.

Pri vseh dejavnostih v okviru Evropske 
unije na področju jedrske fisije je varnost 
bistvenega pomena. Tu gre tako za varnost 
objektov za proizvodnjo energije kot za 
preprečevanje zlorab v vojaške in 
teroristične namene (zaščito). Na petih 
glavnih področjih dejavnosti, ki so opisana 
spodaj, se bodo izvajali posredni ukrepi. 
Vendar pa v okviru programa obstajajo 
pomembne medsektorske povezave, tako da 
je treba ustrezno upoštevati interakcije med 
različnimi dejavnostmi. V tem pogledu so 
bistvene podpora usposabljanju in 
raziskovalne infrastrukture. Potrebe po 
usposabljanju morajo biti ključni vidik vseh 
projektov v tem sektorju, ki jih financira EU, 
skupaj s podporo infrastrukturam pa bodo 
bistvenega pomena pri reševanju vprašanja 
sposobnosti na področju jedrske energije.

Or. de
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Obrazložitev

Izraz varnost zajema dva vidika, tako varnost na področju uporabe objektov kot tudi 
preprečevanje zlorabe v vseh oblikah (zaščita).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 25
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, odstavek 1

Na petih glavnih področjih dejavnosti, ki so 
opisana spodaj, se bodo izvajali posredni 
ukrepi. Vendar pa v okviru programa 
obstajajo pomembne medsektorske 
povezave, tako da je treba ustrezno 
upoštevati interakcije med različnimi 
dejavnostmi. V tem pogledu so bistvene
podpora usposabljanju in raziskovalne 
infrastrukture. Potrebe po usposabljanju 
morajo biti ključni vidik vseh projektov v 
tem sektorju, ki jih financira EU, skupaj s 
podporo infrastrukturam pa bodo bistvenega 
pomena pri reševanju vprašanja sposobnosti 
na področju jedrske energije. 

Na petih glavnih področjih dejavnosti, ki so 
opisana spodaj, se bodo izvajali posredni 
ukrepi. Vendar pa v okviru programa 
obstajajo pomembne medsektorske 
povezave, tako da je treba ustrezno 
upoštevati interakcije med različnimi 
dejavnostmi. V tem pogledu je bistvena
podpora usposabljanju, izmenjavi 
znanstvenih in tehnoloških informacij ter
raziskovalnim infrastrukturam. Potrebe po 
usposabljanju morajo biti ključni vidik vseh 
projektov v tem sektorju, ki jih financira EU, 
skupaj s podporo infrastrukturam pa bodo 
bistvenega pomena pri reševanju vprašanja 
sposobnosti na področju jedrske energije.

Or. es

Obrazložitev

Dejavnosti usposabljanja morajo spremljati dejavnosti informiranja, v prvi vrsti izmenjave 
znanstvenih in tehnoloških podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 26
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, odstavek 1 a (novo)

Vendar pa obstajajo pomembni zadržki, ki 
vplivajo na nadaljnjo uporabo fisije v EU. 
Ključni vprašanji sta obratovalna varnost 
reaktorja in ravnanje z dolgoživimi 
odpadki, v zvezi z obema potekajo nadaljnja 
dela na tehnični ravni, poleg tega so 
obvezni tudi povezani politični in družbeni 
prispevki. Pri vseh oblikah uporabe 
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sevanja, tako v industriji kot tudi v 
medicini, prevladuje načelo varovanja ljudi 
in okolja. Poleg tega so posamezna 
tehnična področja med seboj povezana s 
ključnimi medsektorskimi temami, kot so 
jedrski gorivni ciklus, kemija aktinidov, 
analiza tveganja in ocena varnosti ter celo 
vprašanja v zvezi z družbo in vodenjem.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno uvaja besedilo, ki ga je Komisija predlagala v KOM(2005)0119 
za sedmi okvirni program. Poleg tega je jasno, da bo EU morala nadaljevati z raziskavami za 
izboljšanje varnosti in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri postopkih fisije. Študija bioloških 
učinkov sevanja bo omogočila izboljšanje zdajšnjih meril za zaščito in dozimetrijo sevanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 27
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, odstavek 3

Prav tako je pomembna vzpostavitev 
povezav z raziskovalnimi dejavnostmi 
okvirnega programa ES, zlasti pri 
dejavnostih na področju evropskih 
standardov, izobraževanja in usposabljanja, 
varovanja okolja, raziskav materialov, 
upravljanja, skupnih infrastruktur, varnosti, 
varnostne kulture in energetike. Na mnogih 
tematskih področjih bo glavna značilnost 
dejavnosti mednarodno sodelovanje.

Prav tako je pomembna vzpostavitev 
povezav z raziskovalnimi dejavnostmi 
okvirnega programa ES, zlasti pri 
dejavnostih na področju evropskih 
standardov, izobraževanja, informiranja in 
usposabljanja, varovanja okolja, raziskav 
materialov, upravljanja, skupnih 
infrastruktur, varnosti, varnostne kulture in 
energetike. Na mnogih tematskih področjih 
bo glavna značilnost dejavnosti mednarodno 
sodelovanje.

Or. es

Obrazložitev

Dejavnosti usposabljanja morajo spremljati dejavnosti informiranja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 28
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (i), podnaslov "Dejavnosti", alinea 2
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– Ločevanje in pretvorba: raziskave in 
tehnološki razvoj na vseh tehničnih 
področjih ločevanja in pretvorbe za razvoj 
pilotskih zmogljivosti in predstavitvenih 
sistemov za najbolj napredne procese 
ločevanja in sisteme pretvorbe, ki 
vključujejo podkritične in kritične sisteme, 
da bi zmanjšali količino in nevarnost visoko 
radioaktivnih dolgoživih odpadkov, ki 
nastanejo pri obdelavi izrabljenega jedrskega 
goriva. Raziskoval se bo tudi potencial 
konceptov, ki omogočajo zmanjšanje 
količine odpadkov pri pridobivanju jedrske 
energije, vključno z bolj učinkovito 
uporabo cepljivih snovi v obstoječih 
reaktorjih.

– Ločevanje in pretvorba: raziskave in 
tehnološki razvoj na vseh tehničnih 
področjih ločevanja in pretvorbe za razvoj 
pilotskih zmogljivosti in predstavitvenih 
sistemov za najbolj napredne procese 
ločevanja in sisteme pretvorbe, ki 
vključujejo podkritične in kritične sisteme, 
da bi zmanjšali količino in nevarnost visoko 
radioaktivnih dolgoživih odpadkov, ki 
nastanejo pri obdelavi izrabljenega jedrskega 
goriva.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek se nanaša na trajnostne jedrske sisteme in ge ja zato treba prenesti pod točko o 
trajnostnih jedrskih sistemih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 29
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (ii), podnaslov "Dejavnosti", alinea 1

– Varnost jedrskih naprav: raziskave in 
tehnološki razvoj na področju obratovalne 
varnosti sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, zlasti v zvezi z naslednjimi vidiki: 
ocena življenjske dobe elektrarn in njihovo 
upravljanje, varnostna kultura, napredne 
metodologije za oceno varnosti, orodja za 
numerično simulacijo, instrumentacija in 
nadzor ter preprečevanje in ublažitev hujših 
nesreč, s spremljajočimi dejavnostmi za 
optimalizacijo upravljanja znanja in 
ohranjanje sposobnosti. 

– Varnost jedrskih naprav: raziskave in 
tehnološki razvoj na področju obratovalne 
varnosti sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, zlasti v zvezi z naslednjimi vidiki: 
ocena življenjske dobe elektrarn in njihovo 
upravljanje, varnostna kultura 
(zmanjševanje tveganja človeške in 
organizacijske napake), napredne 
metodologije za oceno varnosti, orodja za 
numerično simulacijo, instrumentacija in 
nadzor ter preprečevanje in ublažitev hujših 
nesreč, s spremljajočimi dejavnostmi za 
optimalizacijo upravljanja znanja in 
ohranjanje sposobnosti.

Or. es
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Obrazložitev

Poleg tveganja človeške napake bi bilo treba izrecno omeniti tudi „organizacijsko napako“, 
ker se je izkazalo, da je celo pri zelo zanesljivih objektih in napravah napaka v organizacijski 
verigi proizvodnega procesa lahko usodna in povzroči nesreče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 30
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (ii), podnaslov "Dejavnosti", alinea 2

– Trajnostni jedrski sistemi: raziskave in 
tehnološki razvoj za izboljšanje 
učinkovitosti sedanjih sistemov in goriv in, v 
okviru mednarodnih prizadevanj na tem 
področju, na primer mednarodnega foruma 
za raziskave IV. generacije, za raziskovanje 
vidikov določenih naprednih reaktorskih 
sistemov, da bi ocenili njihov potencial, 
sposobnost preprečevanja širjenja in 
dolgoročno trajnost, vključno z dejavnostmi 
na področju temeljnih raziskav (zlasti 
raziskav materialov) in raziskav gorivnih 
ciklusov in inovativnih goriv. 

– Trajnostni jedrski sistemi: raziskave in 
tehnološki razvoj za izboljšanje 
učinkovitosti sedanjih sistemov in goriv in, v 
okviru mednarodnih prizadevanj na tem 
področju, na primer mednarodnega foruma 
za raziskave IV. generacije, za raziskovanje 
vidikov določenih naprednih reaktorskih 
sistemov, da bi ocenili njihov potencial, 
sposobnost preprečevanja širjenja in 
dolgoročno trajnost, vključno z dejavnostmi 
na področju temeljnih raziskav (zlasti 
raziskav materialov) in raziskav gorivnih 
ciklusov in inovativnih goriv. Raziskoval se 
bo tudi potencial konceptov, ki omogočajo 
zmanjšanje količine odpadkov pri 
pridobivanju jedrske energije, vključno z 
bolj učinkovito uporabo cepljivih snovi v 
obstoječih reaktorjih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 31
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (iii), podnaslov "Cilji", Odstavek 2

Ključni cilj teh raziskav bo pomagati 
razjasniti sporno vprašanje nevarnosti 
dolgotrajne izpostavljenosti nizkemu 
sevanju. Razrešitev tega znanstvenega in 
političnega vprašanja bi lahko imela 
pomembne posledice za stroške in/ali 
zdravje v zvezi z uporabo sevanja v medicini 
in industriji. 

Ključni cilji teh raziskav bodo pomagati 
razjasniti sporno vprašanje nevarnosti 
dolgotrajne izpostavljenosti nizkemu 
sevanju. Razrešitev tega znanstvenega in 
političnega vprašanja bi lahko imela 
pomembne posledice za stroške in/ali 
zdravje v zvezi z uporabo sevanja v medicini 
in industriji. Podpora bo usmerjena tudi v 
razvoj mikro in nanodozimetrov ter s tem 
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povezanih modelov, ki bodo omogočili 
boljše razumevanje odnosa med odmerki 
izpostavljenosti in učinki na molekularni in 
celični ravni.

Or. es

Obrazložitev

Škoda, ki jo povzroči sevanje, je povezana z odmerkom, vendar je za razumevanje škode, ki jo 
lahko povzroči sevanje, potrebno dodatno poznavanje prostorske razporeditve učinkov 
sevanja, z drugimi besedami, kakšno pot uberejo nabiti delci. DNK namreč vsebuje odvečne 
informacije in celica lahko popravi škodo, ki jo povzročijo izolirani ionizirajoči dogodki. 
Vendar pa je v primeru visoke gostote ionizacije proces okrevanja oslabljen, kar lahko 
povzroči odmiranje, mutacije in v nekaterih primerih z raka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 32
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (iii), podnaslov "Cilji", Odstavek 2

Ključni cilj teh raziskav bo pomagati 
razjasniti sporno vprašanje nevarnosti 
dolgotrajne izpostavljenosti nizkemu 
sevanju. Razrešitev tega znanstvenega in
političnega vprašanja bi lahko imela 
pomembne posledice za stroške in/ali 
zdravje v zvezi z uporabo sevanja v medicini 
in industriji.

Ključni cilj teh raziskav bo pomagati 
razjasniti sporno vprašanje nevarnosti 
dolgotrajne izpostavljenosti nizkemu 
sevanju. Razrešitev tega znanstvenega 
vprašanja bi lahko imela pomembne 
posledice za stroške in/ali zdravje v zvezi z 
uporabo sevanja v medicini in industriji.

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 33
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (v), Naslov

(v) Človeški viri in usposabljanje (v) Človeški viri, mobilnost, izobraževanje
in usposabljanje

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe zavoljo skladnosti z dejansko vsebino odstavka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 34
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (v), podnaslov "Cilji"

Zaradi skrbi za ohranitev zahtevane visoke 
ravni strokovnega znanja in človeških virov 
v vseh sektorjih jedrske fisije in varstva pred 
sevanjem ter posledic, ki jih to lahko ima 
zlasti za sposobnost ohraniti sedanje visoke 
ravni jedrske varnosti, bo program usmerjen 
v podporo širjenju znanstvenih sposobnosti 
in znanja po vsem sektorju s pomočjo cele 
vrste ukrepov. Ti ukrepi naj bi zagotovili 
razpoložljivost ustrezno usposobljenih 
raziskovalcev in tehnikov, na primer z 
izboljšanim usklajevanjem med 
izobraževanimi ustanovami v EU, da bi 
zagotovili enakovrednost kvalifikacij v vseh 
državah članicah, ali s spodbujanjem 
usposabljanja in mobilnosti študentov in 
znanstvenikov. Samo resnično evropski 
pristop lahko zagotovi zahtevane spodbude 
in usklajeno raven visoke izobrazbe in 
usposabljanja ter tako spodbuja mobilnost 
nove generacije znanstvenikov in upošteva 
potrebe inženirjev, soočenih s prihodnjimi 
znanstvenimi in tehničnimi izzivi v vse bolj 
integriranem jedrskem sektorju, po 
usposabljanju skozi celotno delovno dobo.

Zaradi skrbi za ohranitev zahtevane visoke 
ravni strokovnega znanja in človeških virov 
v vseh sektorjih jedrske fisije in varstva pred 
sevanjem ter posledic, ki jih to lahko ima 
zlasti za sposobnost ohraniti sedanje visoke 
ravni jedrske varnosti, bo program usmerjen 
v podporo širjenju znanstvenih sposobnosti 
in znanja po vsem sektorju s pomočjo cele 
vrste ukrepov. Ti ukrepi naj bi zagotovili 
razpoložljivost ustrezno usposobljenih 
raziskovalcev in tehnikov, na primer z 
izboljšanim usklajevanjem med 
izobraževanimi ustanovami v EU, da bi 
zagotovili enakovrednost kvalifikacij v vseh 
državah članicah, ali s spodbujanjem 
usposabljanja in mobilnosti študentov in 
znanstvenikov. V okviru programa bodo 
potekali ukrepi, ki bodo zagotovili, da bo 
najboljše mlade ljudi fisija zanimala kot 
kariera prihodnosti. Samo resnično 
evropski pristop lahko zagotovi zahtevane 
spodbude in usklajeno raven visoke 
izobrazbe in usposabljanja ter tako spodbuja 
mobilnost nove generacije znanstvenikov in 
upošteva potrebe inženirjev, soočenih s 
prihodnjimi znanstvenimi in tehničnimi 
izzivi v vse bolj integriranem jedrskem 
sektorju, po usposabljanju skozi celotno 
delovno dobo.

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 35
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (v), podnaslov "Cilji"

Zaradi skrbi za ohranitev zahtevane visoke 
ravni strokovnega znanja in človeških virov 
v vseh sektorjih jedrske fisije in varstva pred 

Zaradi skrbi za ohranitev zahtevane visoke 
ravni strokovnega znanja in človeških virov 
v vseh sektorjih jedrske fisije in varstva pred 
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sevanjem ter posledic, ki jih to lahko ima 
zlasti za sposobnost ohraniti sedanje visoke 
ravni jedrske varnosti, bo program usmerjen 
v podporo širjenju znanstvenih sposobnosti 
in znanja po vsem sektorju s pomočjo cele 
vrste ukrepov. Ti ukrepi naj bi zagotovili 
razpoložljivost ustrezno usposobljenih 
raziskovalcev in tehnikov, na primer z 
izboljšanim usklajevanjem med 
izobraževanimi ustanovami v EU, da bi 
zagotovili enakovrednost kvalifikacij v vseh 
državah članicah, ali s spodbujanjem 
usposabljanja in mobilnosti študentov in 
znanstvenikov. Samo resnično evropski 
pristop lahko zagotovi zahtevane spodbude 
in usklajeno raven visoke izobrazbe in 
usposabljanja ter tako spodbuja mobilnost 
nove generacije znanstvenikov in upošteva 
potrebe inženirjev, soočenih s prihodnjimi 
znanstvenimi in tehničnimi izzivi v vse bolj 
integriranem jedrskem sektorju, po 
usposabljanju skozi celotno delovno dobo. 

sevanjem ter posledic, ki jih to lahko ima 
zlasti za sposobnost ohraniti sedanje visoke 
ravni jedrske varnosti, bo program usmerjen 
v podporo širjenju znanstvenih sposobnosti 
in znanja po vsem sektorju s pomočjo cele 
vrste ukrepov. Ti ukrepi naj bi v najkrajšem 
možnem času zagotovili razpoložljivost 
ustrezno usposobljenih raziskovalcev, 
inženirjev, fizikov, psihologov 
(specializiranih za organizacijske sisteme)
in tehnikov, na primer z izboljšanim 
usklajevanjem med izobraževanimi 
ustanovami v EU, da bi zagotovili 
enakovrednost kvalifikacij v vseh državah 
članicah, ali s spodbujanjem usposabljanja in 
mobilnosti študentov in znanstvenikov. 
Samo resnično evropski pristop lahko 
zagotovi zahtevane spodbude in usklajeno 
raven visoke izobrazbe in usposabljanja ter 
tako spodbuja mobilnost nove generacije 
znanstvenikov in upošteva potrebe 
inženirjev, soočenih s prihodnjimi 
znanstvenimi in tehničnimi izzivi v vse bolj 
integriranem jedrskem sektorju, po 
usposabljanju skozi celotno delovno dobo.

Or. es

Obrazložitev

Družbeno-tehnični pristop k upravljanju proizvodnje bo nedvomno prispeval k spodbujanju 
varnosti jedrskih naprav. Za dosego tega cilja je bistveno imeti na razpolago potrebne 
strokovnjake.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 36
Priloga, Del 2, Razdelek 2.2, točka (v), podnaslov "Dejavnosti", alinea 1

– Usposabljanje: Uskladitev nacionalnih 
programov in izpolnjevanje splošnih potreb 
po usposabljanju na področju jedrske 
znanosti in tehnologije s pomočjo cele vrste 
instrumentov, vključno s konkurenčnimi, kot 
del splošne podpore človeškim virom na 
vseh tematskih področjih. Vključuje 
podporo tečajem in mrežam usposabljanja.

– Usposabljanje: Uskladitev nacionalnih 
programov in izpolnjevanje splošnih potreb 
po usposabljanju na področju jedrske 
znanosti in tehnologije s pomočjo cele vrste 
instrumentov, vključno s konkurenčnimi, kot 
del splošne podpore človeškim virom na 
vseh tematskih področjih. Vključuje 
podporo tečajem, srečanjem, namenjenim 
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izmenjavi informacij in računalniških 
programov, in mrežam usposabljanja. Poleg 
tega in na podlagi ciljev posebnega 
programa „Ljudje“ ter drugih ukrepov v 
zvezi z usposabljanjem strokovnjakov se bo 
spodbujalo zagotavljanje, da bo najboljše 
mlade ljudi fisija zanimala kot privlačno 
področje, na katerem bodo v prihodnje 
nadaljevali svojo kariero.

Or. es

Obrazložitev

Trenutno se najbolj nadarjeni ljudje odločajo za druga področja dela, ki so v družbi bolj 
cenjena kot jedrska fisija. Ta trend je treba odpraviti, ker lahko pomanjkanje dobrih 
strokovnjakov povzroči operacijsko nezanesljivost in resne težave v zvezi z varnostjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 37
Priloga, Del 3 a (novo)

3a. RAZŠIRJANJE
Informacije o jedrski energiji je treba med 
državljani in njihovimi predstavniki 
razširjati z začetkom večletnih kampanj za 
obveščanje o jedrski energiji s ciljem 
spodbujanja razprav in olajšanja 
odločanja. Za zagotovitev čim večje 
učinkovitosti, je treba te kampanje 
oblikovati z uporabo družboslovne 
metodologije.
Razen tega in ob upoštevanju, da je 
primerjava z drugimi energetskimi viri 
bistvena za razumevanje posledic uporabe 
jedrske energije, bodo vse kampanje za 
obveščanje, ki se pospešujejo ali 
spodbujajo, tudi omenjale ali razložile 
prizadevanja Evropske unije na drugih 
ravneh za pospeševanje drugih energetskih 
virov, zlasti obnovljivih virov energije.

Or. es
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Obrazložitev

Da bodo državljani bolje razumeli dejavnosti posebnega programa "Euratom" jih je treba na 
primeren način oglaševati z razlagami o pomenu jedrske energije in spodbujanjem k razpravi 
v družbi. Drugi odstavek predloga spremembe skuša v resnici poudariti velike napore Unije 
za spodbujanje in razvoj obnovljivih virov energije.


