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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih 
ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa 
(2007–2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in 
usposabljanje
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0444)1,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti 
člena 7 Pogodbe, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0385/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za proračun (A6–0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 119(2) Pogodbe 
Euratom;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

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

5. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Skupno raziskovalno središče se 
udeležuje Evropskih mrež za varnost 
jedrskih reaktorjev, katerih cilj je čim 
večja uskladitev nacionalnih predpisov v 
zvezi z varnostjo. V zvezi s tem okvirnim 
programom bi bilo primerno, da Skupno 
raziskovalno središče na podlagi 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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strokovnega znanja to udeležbo okrepi, da 
se lahko določijo varnostni standardi 
Skupnosti za načrtovanje, gradnjo in 
delovanje reaktorjev ter jedrskih elektrarn 
v Evropski uniji. Na ta način bi se 
prispevalo k določitvi pravil za jedrsko 
varnost v Uniji, v katerih bi se lahko 
uskladili različni nacionalni predpisi za 
veliko stopnjo jedrske varnosti v Uniji.

Obrazložitev

Oblikovanje najnižjih standardov za delovanje in opremljanje jedrskih reaktorjev je v 
skupnem interesu Evropske unije. Ti najnižji standardi morajo biti izdelani s skupnim, 
preglednim in s soglasnim dialogom v zvezi z znanostjo in raziskavami. Skupno raziskovalno 
središče bi s tem dobilo pomembno vlogo posrednika. Oblikovanje teh najnižjih standardov 
zadovoljuje varnostne interese vseh državljank in državljanov ter zaradi mednarodne tematike 
koristi tudi državam članicam, ki se na podlagi suverenosti odpovedujejo delovanju ali 
novogradnji jedrskih reaktorjev.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru tega posebnega programa, morajo 
upoštevati temeljna etična načela, vključno 
s tistimi, ki so izražena v Listini Evropske 
unije o temeljnih človekovih pravicah.

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru tega posebnega programa, morajo 
upoštevati temeljna etična načela, vključno 
s tistimi, ki so izražena v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Razen tega je 
treba spodbujati javno sprejetje teh 
dejavnosti.

Obrazložitev

Znanstvena prizadevanja Skupnega raziskovalnega središča na tem področju zadovoljujejo 
vseevropski varnostni interes, ki se na državnih mejah ne spremeni. Javno sprejetje teh 
raziskav je pomembno z demokratičnega vidika in ga je treba v skladu s tem spodbujati.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Skupno raziskovalno središče mora s 
konkurenčnimi dejavnostmi še naprej 

(10) Skupno raziskovalno središče mora s 
konkurenčnimi dejavnostmi še naprej 
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zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo 
prispevek k posrednim ukrepom okvirnega 
programa, delo tretjih oseb in v manjši 
meri izkoriščanje intelektualne lastnine.

zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo 
razen dela tretjih oseb prispevek k 
posrednim ukrepom okvirnega programa, v 
skladu s katerimi si je treba prizadevati za 
podvojitev dosedanjih dejavnosti, in v 
manjši meri izkoriščanje intelektualne 
lastnine.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče mora tudi v prihodnosti imeti možnost, da se udeleži razpisov 
na področju posrednih ukrepov. Na tem področju se morajo dosedanja prizadevanja 
podvojiti. Tudi dodatno pridobivanje sredstev tretjih oseb in vrednotenje intelektualne 
lastnine mora biti v prihodnosti omogočeno. To zagotavlja samodejen nadzor kakovosti ter 
nadaljnjo odličnost in učinkovitost Skupnega raziskovalnega središča.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Skupno raziskovalno središče mora 
skrbeti za to, da se ohrani odlična 
znanstvena raven za vedno boljše 
izvajanje nalog in mora zato povečati 
dejanske raziskovalne dejavnosti, ne glede 
na dejavnosti, ki so neposredno usmerjene 
k izpolnjevanju zahtev politik Skupnosti.

Obrazložitev

Kot je odbor za ocenjevanje že večkrat poudaril, mora Skupno raziskovalno središče najti 
ravnovesje med ponujanjem storitev za uporabnike in dejanskimi raziskovalnimi nalogami, ki 
so izredno pomembne za ohranjanje znanstvene ravni; glej tudi predlog spremembe 6.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 10 b (novo)

(10b) Skupno raziskovalno središče skrbi 
za to, da se v okviru njegovega dela 
zagotovi enako obravnavanje položaja in 
vloge obeh spolov v znanosti in 
raziskavah. Pri tem se zagotovi 
upoštevanje načela enakih možnosti, ne 
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glede na spol.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče pri svojem delu vsekakor ne razlikuje ljudi glede na spol. 
Zagotoviti je treba upoštevanje načela enakih možnosti, ne glede na spol.

Predlog spremembe 6
Priloga, razdelek 2 „Pristop“, odstavek 4 a (novo)

(10a) Skupno raziskovalno središče skrbi 
za to, da se ohrani odlična znanstvena 
raven za vedno boljše izvajanje nalog in 
zato povečuje dejanske raziskovalne 
dejavnosti, ne glede na dejavnosti, ki so 
neposredno usmerjene k izpolnjevanju 
zahtev politik Skupnosti.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se nova uvodna izjava 10 b vključi v besedilo Odločbe.

Predlog spremembe 7
Priloga, razdelek 2 „Pristop“, odstavek 4 b (novo)

Dodatni cilj je nadaljnji razvoj 
sodelovanja s povezovanjem, da se na 
evropski in svetovni ravni doseže 
daljnosežno soglasje o različnih 
vprašanjih. Možnost Skupnega 
raziskovalnega središča, da se udeleži 
glavnih mednarodnih raziskovalnih mrež 
in integriranih projektov, s tega vidika 
dobi poseben pomen. Uporaba varnostnih 
ukrepov s strani Urada Euratoma za 
varnostne ukrepe (ESO) in Mednarodne 
agencije za atomsko energijo (IAEO) 
potrebuje podporo raziskav in razvoja ter 
neposredno pomoč. Posebna pozornost se 
posveti sodelovanju s prihodnjimi 
državami članicami EU. 

Obrazložitev
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Ta udeležba Skupnemu raziskovalnemu središču omogoča, da veliko partnerjev, zlasti iz 
držav pristopnic, sodeluje pri prispevanju k tem zelo občutljivim temam.

Predlog spremembe 8
Priloga, razdelek 3.1.1 „Opredelitev izrabljenega goriva, njegovo skladiščenje in odlaganje“, 

odstavek -1 (novo)

Pri naraščajočemu številu jedrskih 
elektrarn po svetu so teme, kot sta 
odstranjevanje odpadkov in vplivi na 
okolje, vedno bolj pomembne. Tudi Unija 
na tem področju zaostaja, zato mora hitro
in izčrpno odgovoriti na do zdaj nerešena 
vprašanja.

Obrazložitev

Teme, kot sta odstranjevanje odpadkov in vplivi na okolje, niso odvisne od stališča o 
miroljubni uporabi jedrske energije ter zaradi velikega števila jedrskih elektrarn po svetu 
potrebujejo čimprejšnjo rešitev, h kateri mora nujno prispevati Skupno raziskovalno središče.

Predlog spremembe 9
Priloga, razdelek 3.1.7 „Upravljanje znanja, usposabljanje in izobraževanje“

Pomembno je, da nove generacije jedrskih 
znanstvenikov in inženirjev ohranjajo in 
poglabljajo znanje s področja jedrskih 
raziskav s pomočjo eksperimentov, 
rezultatov, razlag in veščin, pridobljenih v 
preteklosti. To velja zlasti za področja, kjer 
so se tridesetletne izkušnje z analizo 
zmogljivosti reaktorjev in njihovo 
varnostjo zgostile v kompleksna analitična 
orodja, kot so modeli in računalniške kode. 
Skupno raziskovalno središče bo 
prispevalo k temu, da bo to znanje hitro 
dostopno, ustrezno sistemizirano in dobro 
dokumentirano, poleg tega pa bo tudi 
podpiralo dejavnosti na področju 
visokošolskega izobraževanje v Evropi.

Pomembno je, da nove generacije jedrskih 
znanstvenikov in inženirjev ohranjajo in 
poglabljajo znanje s področja jedrskih 
raziskav s pomočjo preskusov, rezultatov, 
razlag in veščin, pridobljenih v preteklosti. 
To velja zlasti za področja, kjer so se 
tridesetletne izkušnje z analizo 
zmogljivosti reaktorjev in njihovo 
varnostjo zgostile v kompleksna analitična 
orodja, kot so modeli in računalniške kode. 
Zaradi grozeče izgube znanja in 
pomanjkanja mladih znanstvenikov na 
področju jedrske tehnike bi se lahko 
Skupno raziskovalno središče vzpostavilo 
kot evropsko središče za razširjanje 
informacij ter izobraževanje in 
usposabljanje. Skupno raziskovalno 
središče bo izvajalo program za 
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ohranjanje znanja, ki bo zagotovil, da bo 
to znanje hitro dostopno, ustrezno 
sistemizirano in dobro dokumentirano;
izvajalo bo tudi program za spodbujanje 
mladih znanstvenikov, ki bo pojasnil, 
kako se lahko pridobi in usposobi mlade 
znanstvenike za raziskovanje na področju 
jedrske energije; razen tega pa bo tudi 
podpiralo dejavnosti na področju 
visokošolskega izobraževanja v Evropi.

Obrazložitev

Spodbujanje mladih znanstvenikov je treba na področju jedrskih raziskav nujno povečati, ker 
se zaradi zdajšnjega števila jedrskih elektrarn odpirajo pomembna vprašanja o prihodnosti, 
ki nujno potrebujejo nadaljnja znanstvena prizadevanja. Evropska unija si ne sme privoščiti, 
da se prekine razširjanje znanja na prihodnje generacije znanstvenikov.

Predlog spremembe 10
Priloga, razdelek 3.2.3 „Varno delovanje naprednih sistemov jedrske energije“, odstavek 2 

Za Skupno raziskovalne središče je 
osrednjega pomena, da je udeleženo v tej 
svetovni pobudi, v kateri sodelujejo glavne 
raziskovalne organizacije, in sicer 
neposredno in preko usklajevanja 
evropskih prispevkov. To vključuje 
predvsem varnost in vidike zaščite pri 
inovativnih jedrskih gorivnih ciklusih, 
zlasti opredelitev, testiranje in analizo 
novih goriv. Skupno raziskovalno središče 
bo razvijalo cilje glede varnosti in 
kakovosti, zahteve glede varnosti in 
napredno metodologijo ocenjevanja za 
reaktorje. Ti podatki se bodo sistematično 
posredovali zainteresiranim organom držav 
članic in službam Komisije, zlasti s 
pomočjo rednih usklajevalnih sestankov.

Za Skupno raziskovalno središče je 
osrednjega pomena, da je udeleženo v tej 
svetovni pobudi, v kateri sodelujejo glavne 
raziskovalne organizacije, in sicer 
neposredno in prek usklajevanja evropskih 
prispevkov. S tem bo Skupno raziskovalno 
središče v prihodnosti dobilo odločilno 
vlogo pri usklajevanju in vključevanju 
evropskih prispevkov. To vključuje 
predvsem varnost in vidike zaščite pri 
inovativnih jedrskih gorivnih ciklusih, 
zlasti opredelitev, preskušanje in analizo 
novih goriv. Skupno raziskovalno središče 
bo razvijalo cilje glede varnosti in 
kakovosti, zahteve glede varnosti in 
napredno metodologijo ocenjevanja za 
reaktorje. Ti podatki se bodo sistematično 
posredovali zainteresiranim organom držav 
članic in službam Komisije, zlasti s 
pomočjo rednih usklajevalnih sestankov.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče mora prispevati k temu, da se bodo prispevki držav članic v 



PR\600205SL.doc 11/13 PE 368.073v01-00

SL

prihodnosti bolje vključevali v raziskovalne dejavnosti na področju IV. generacije in se z 
njimi bolje usklajevali.

Predlog spremembe 11
Priloga, razdelek 3.3.1 „Zaščitni ukrepi na jedrskem področju“, odstavek 1 a (novo)

.. V zvezi z nadaljnjim širjenjem jedrskega 
orožja ali le s prizadevanjem posameznih 
držav članic v tej smeri se je mednarodni 
kontekst žal nedavno spremenil. 
Razsežnost neširjenja razen drugih 
varnostnih vprašanj spet postaja 
pomembna. Glede na to je za varnost 
državljank in državljanov Evropske unije 
izredno pomembno, da se v Skupnem 
raziskovalnem središču stalno ohranjajo 
potrebne tehnologije na tem področju.

Obrazložitev

Neširjenje jedrskega orožja je žal vedno bolj aktualno. Zato je za EU izredno pomembno, da 
se s pomočjo Skupnega raziskovalnega središča ohranjajo in stalno posodabljajo tehnologije, 
potrebne za ocenjevanje te grožnje in ukrepanje v zvezi z njo.
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OBRAZLOŽITEV

Jedrska varnost: Zaradi naraščajočega števila jedrskih elektrarn po svetu je jedrska varnost že 
zdaj tema prihodnosti, ki bo zaradi razmisleka o varstvu podnebja verjetno postala še 
pomembnejša. Ne glede na dejstvo, da nekatere države članice zaradi svoje suverenosti 
nočejo imeti jedrskih elektrarn na svojem državnem ozemlju, moramo navesti, da so druge 
države članice upravičeno drugače usmerjene in bo miroljubna uporaba jedrske energije iz 
različnih razlogov srednjeročno nenadomestljiv dejavnik v uravnoteženi mešanici energetskih 
virov. V zvezi s tem moramo v prihodnosti še intenzivnejše obravnavati vprašanji 
odstranjevanja odpadkov in vplivov na okolje, ker tudi Evropska unija zaostaja na tem 
področju. Skupno raziskovalno središče bo s tem dobilo pomembno vlogo posrednika. 

Tako imenovani reaktorji IV. generacije se zdaj raziskujejo na svetovni ravni. Ne glede na to, 
ali bodo ti reaktorji v prihodnosti v nekaterih državah članicah uvedeni ali ne, se mora 
Evropska unija na tem področju nujno osredotočiti na največja znanstvena prizadevanja in 
strogo spremljati nadaljnji razvoj. Če želi Evropska unija sodelovati pri prihodnjih razpravah 
o varnosti in uporabi teh reaktorjev, mora stalno ohranjati potrebne zmogljivosti. Skupno 
raziskovalno središče si bo moralo pri obstoječih raziskovalnih dejavnostih na področju 
IV. generacije prizadevati za boljše vključevanje in usklajevanje prispevkov držav članic.

Jedrska zaščita: Skupno raziskovalno središče že leta uspešno deluje na področju jedrske 
varnosti in je že v preteklosti zagotovilo svojo odličnost tudi Uradu EURATOMA za 
varnostne ukrepe. Tudi na tem področju mora EU še naprej ohranjati ustrezne zmogljivosti. 
Predvsem tema „Neširjenje jedrskega orožja“ je glede na najnovejši mednarodni razvoj vedno 
bolj pomembna. Nadzor in varnost jedrskega goriva bosta imela v prihodnosti zaradi 
varnostnopolitičnih razmislekov pomembno vlogo. Pri tem Evropska unija ne sme biti v 
ozadju, ampak se mora udeležiti mednarodne razprave o znanosti in znanstveno spremljati 
nadaljnji politični razvoj. Pri tem širitev Evropske unije in vprašanja v zvezi s tem za nove in 
stare države članice ter Skupno raziskovalno središče predstavljajo področja ukrepanja, h 
katerim mora Evropska unija s pridobljeno odličnostjo bistveno prispevati.

Pridobitev, prenos in razširjanje znanja: Na področju jedrske energije se je lahko Evropska 
unija v preteklosti vedno zanašala na izjemno odličnost Evropskega raziskovalnega prostora. 
Zlasti Skupno raziskovalno središče si je na tem področju ustvarilo mednarodno ime in je do 
zdaj vedno prinašalo odlične rezultate. To odličnost je treba nujno ohraniti za prihodnje 
generacije raziskovalcev. Zaradi grozeče izgube znanja in pomanjkanja mladih znanstvenikov 
na področju jedrske tehnike bi se lahko Skupno raziskovalno središče vzpostavilo kot 
evropsko središče za razširjanje informacij ter izobraževanje in usposabljanje. Razen tega je 
pomembno, da Skupno raziskovalno središče še naprej sistematično skrbi za izboljšanje 
odnosov z univerzami in raziskovalnimi organizacijami držav članic ter okrepi evropski 
znanstveni prostor tudi na tem tematskem področju. 

Znanstvena odličnost in sodelovanje pri posrednih ukrepih: Skupno raziskovalno središče kot 
organizacija, ki je v prvi vrsti odvisna od naročnika ter si hkrati prizadeva za znanstveno 
odličnost in neodvisnost, si mora vedno prizadevati za uravnoteženo srednjo pot med 
zahtevami teh načinov dela. Skupno raziskovalno središče mora tudi v prihodnosti imeti 
možnost, da se udeleži razpisov na področju posrednih ukrepov. Na tem področju bi bila 
zaželena podvojitev dosedanjih prizadevanj. Tudi dodatno pridobivanje sredstev tretjih oseb 
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in vrednotenje intelektualne lastnine mora biti v prihodnosti omogočeno. To zagotavlja 
samodejen nadzor kakovosti ter nadaljnjo odličnost in učinkovitost v Skupnem raziskovalnem 
središču.

Izvajalska agencija: Poročevalec poudarja ugotovitev, da za izvajanje ukrepov, ki se 
prenesejo na Skupno raziskovalno središče, ni potrebno zunanje usklajevanje s strani 
izvajalske agencije. Upravljanje lastnega dela spada le na področje delovanja Skupnega 
raziskovalnega središča ter v smislu prožne in učinkovite organizacijske strukture ostaja v 
pristojnosti Skupnega raziskovalnega središča. Mogoča navzkrižja interesov lahko nastanejo z 
vzpostavitvijo tako imenovanega „kitajskega zidu“, ki je znan, na primer, iz investicijskega 
bančništva. Poročevalec zato izrecno pozdravlja dejstvo, da Komisija razmišlja o ustanovitvi 
izvajalske agencije le za izvajanje posebnih programov za posredne ukrepe. Na področju 
neposrednih ukrepov za zagotovitev učinkovitosti in preglednosti ni potrebna dodatna 
agencija, ampak stalna organizacija z nizkimi stroški.


