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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, s katerim se bo izvajal sedmi okvirni 
program (2007 do 2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) na 
področju jedrskih raziskav in usposabljanja
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0445)1,

– ob upoštevanju člena 7 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0386/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

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

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi drugega odstavka člena 
119 Pogodbe Euratom;

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

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.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 2, odstavek 2

Na področju raziskav fuzijske energije se 
na podlagi naslova 5 Pogodbe II poglavja 
ustanovi skupno podjetje za upravljanje in 
izvajanje evropskega prispevka k projektu 
ITER in dodatnih dejavnosti, ki so 
usmerjene v hitro uresničenje fuzijske 
energije.

Na področju raziskav fuzijske energije se 
na podlagi naslova 5 Pogodbe II poglavja 
ustanovi skupno podjetje za upravljanje in 
izvajanje evropskega prispevka k 
organizaciji ITER, vključno z dejavnostmi 
širšega pristopa z Japonsko, in dejavnosti 
v podporo izgradnji ITER iz dela 2, 

  
1 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
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oddelka 2.1, točke (i) Priloge. Vse druge 
dejavnosti s področja fuzijske energije se 
izvajajo in upravljajo  ločeno od skupnega 
podjetja ter ohranjajo celostni pristop in 
polno vključevanje Euratomovih združenj 
za fuzijo.

Obrazložitev

V prihodnjih letih bo ITER najpomembnejša obveza skupnosti v Evropi, ki se ukvarja s fuzijo. 
Za  izpolnjevanje mednarodnih obveznosti iz Sporazuma ITER in  upravljanje dejavnosti, ki 
podpirajo izgradnjo ITER, je treba ustanoviti posebno evropsko agencijo. Vendar bo, ko bo 
ITER zgrajen, za njegovo polno in učinkovito izkoriščanje potrebno ustrezno število 
usposobljenih evropskih znanstvenikov in zelo dobro znanje o fiziki in tehnologiji. V ta namen 
je treba evropski fuzijski program na področju proračuna in upravljanja ustrezno podpreti. 
Upravljavska organizacija, vključno s pogodbami o pridružitvi in Evropskim sporazumom za 
razvoj fuzije (EFDA), ki so bili do sedaj dokazano uspešni pri osnovanju pravega Evropskega 
raziskovalnega prostora v raziskavah na področju fuzije, s čimer je EU postala vodilna v 
svetu na področju fizike in tehnologije fuzije, mora služiti kot model.

Predlog spremembe 2
Priloga, del 2, oddelek 2.1, odstavek 2

Evropska agencija (Domestic Agency) za 
ITER bo ustanovljena kot skupno podjetje 
v okviru Pogodbe Euratom. Preko nje bo 
Euratom izpolnjeval svoje mednarodne 
obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma ITER, 
poleg tega pa bo zagotavljala, da bo
Euratom na učinkovit in skladen način 
zagotavljal evropski prispevek k projektu 
ITER in projektom širšega pristopa, 
vključno z dejavnostmi na področju
raziskav in razvoja, ki podpirajo te 
projekte.

Evropska agencija (Domestic Agency) za 
ITER bo ustanovljena kot skupno podjetje 
v okviru Pogodbe Euratom. Preko nje bo 
Euratom izpolnjeval svoje mednarodne 
obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma ITER 
in zagotovil Euratomov prispevek k 
projektu ITER in dejavnostim širšega 
pristopa z Japonsko.

Obrazložitev

Evropska agencija za ITER se po dogovoru v mednarodnem sporazumu o ITER, osredotoči na 
najboljšo in najhitrejšo izvedbo ITER in projektov širšega pristopa v sodelovanju z Japonsko. 
Vse druge dejavnosti na področju fuzijske energije, vključno s tistimi, ki so v pripravi za 
morebitno izgradnjo demonstrativnega fuzijskega reaktorja in drugih objektov iz Priloge, 
bodo v pristojnosti Evropskega sporazuma za razvoj fuzije, v njihovo upravljanje pa bodo v 
celoti vključena tudi združenja za fuzijo. Taka ločitev pristojnosti bo zagotovila uspešno 
izgradnjo ITER in njegovo najboljše izkoriščanje, ko bo zgrajen.
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Predlog spremembe 3
Priloga, del 2, oddelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (ii), odstavek 2

V času trajanja sedmega okvirnega 
programa se bo izvedel pregled 
zmogljivosti, vključenih v program, pri 
čemer se bosta v povezavi z uporabo 
reaktorja ITER ocenili možnost postopnega 
prenehanja uporabe sedanjih zmogljivosti 
in potreba po novih napravah. Na tem 
pregledu bo temeljila morebitna podpora 
novim ali nadgrajenim napravam, da bi 
zagotovili, da bo program za ustrezne 
raziskave in razvoj ohranil zadostne 
zmogljivosti za fuzijo.

Ob začetku sedmega okvirnega programa 
se bo izvedel pregled zmogljivosti, 
vključenih v program, pri čemer se bosta v 
povezavi z uporabo reaktorja ITER ocenili 
možnost postopnega prenehanja uporabe 
sedanjih zmogljivosti in potreba po novih 
napravah. Na tem pregledu bo temeljila 
morebitna podpora novim ali nadgrajenim 
napravam, da bi zagotovili, da bo program 
za ustrezne raziskave in razvoj ohranil 
zadostne zmogljivosti za fuzijo.

Obrazložitev

Ob upoštevanju časovnega okvira kakršnega koli postopnega prenehanja uporabe fuzijskih 
naprav, je treba čim prej pripraviti oceno nadaljnjih potreb pri pripravi ali dopolnjevanju 
delovanja ITER.

Predlog spremembe 4
Priloga, del 2, oddelek 2.1, podnaslov "Dejavnosti", točka (vii)

„Hitri program“ za razvoj fuzijske energije 
bi lahko fuzijsko energijo hitreje pripeljal 
na trg v okviru širše zastavljene politike za 
reševanje vprašanj zagotavljanja 
neprekinjene oskrbe z energijo v Evropi, 
podnebnih sprememb in trajnostnega 
razvoja. Glavni cilj in pomemben mejnik 
„hitrega programa“ bi bila predčasna 
izgradnja elektrarne DEMO. V okviru 
sedmega okvirnega programa bi to 
pomenilo dejavnosti in projekte, ki so del 
mednarodnega širšega pristopa k fuzijski 
energiji, ki ga izvaja Euratom v 
sodelovanju s partnerji ITER.

„Hitri program“ za razvoj fuzijske energije 
bi lahko fuzijsko energijo hitreje pripeljal 
na trg v okviru širše zastavljene politike za 
reševanje vprašanj zagotavljanja 
neprekinjene oskrbe z energijo v Evropi, 
podnebnih sprememb in trajnostnega 
razvoja. Glavni cilj in pomemben mejnik 
„hitrega programa“ bi bila predčasna 
izgradnja elektrarne DEMO. V okviru 
sedmega okvirnega programa bi to 
pomenilo dejavnosti in projekte, ki so del 
mednarodnega širšega pristopa k fuzijski 
energiji, ki ga izvaja Euratom v 
sodelovanju s partnerji ITER. Dejavnosti 
na tem področju se izvajajo z namenom 
priprave na povečanje pomembnosti in 
sredstev v primeru poglabljanja 
energetske krize.

Obrazložitev

Visoka stopnja negotovosti glede prihodnjih energetskih scenarijev mora Evropo pripraviti, 
da ustvari večji tehnološki program, ki bo deloval vzporedno z ITER in bo čimbolj zmanjšal 
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oddaljenost z dejansko fuzijsko elektrarno.

Predlog spremembe 5
Priloga, del 2, oddelek 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.

Varnost bo ključna gonilna sila za vse 
dejavnosti EU na področju raziskovanja  
jedrske fisije. Medvladni sporazumi, ki 
odsevajo različne pristope držav članic na 
tem področju,obravnavajo predvsem 
vsako zasnovo in izvajanje novih 
reaktorskih sistemov. 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.

Obrazložitev

Nedavna širitev je poudarila potrebo po novih prizadevanjih za ohranitev varne Evrope pri 
izkoriščanju jedrske energije. Tako prizadevanje mora ostati prva prednostna naloga v 
raziskavah jedrske fisije in dovoljuje sodelovanje posameznih držav članic in zasebnih 
podjetij pri raziskavah naprednih reaktorskih sistemov.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o posebnem programu, v katerem so dejavnosti za 
posredne raziskovalne ukrepe razvrščene v dva sklopa:  

1. raziskave fuzijske energije in
2. jedrska fisija in varstvo pred sevanjem.

Smernice za raziskave fuzijske energije

Po mnenju poročevalca, ki soglaša s splošnim poročevalcem za sedmi okvirni program (OP7), 
bi morala EU v največji meri izkoristiti možnosti fuzije, da dolgoročno postane dejansko 
neomejen, okoljsko sprejemljiv in gospodarsko konkurenčen vir energije ter s tem veliko 
prispeva k uresničevanju trajnostne in varne oskrbe z energijo. Zaradi tega meni, da bi bilo 
treba slediti „hitremu programu“ za razvoj fuzijske energije, ki vključuje tudi prostovoljne 
proračunske prispevke držav članic za določene projekte, da se kolikor je mogoče skrajša čas, 
ki je potreben za razvoj fuzijske elektrarne za tržno rabo.

Reaktor ITER je temeljni korak na tej poti do fuzijske energije. Po dolgih pogajanjih za izbiro 
lokacije, na kateri bo postavljen ITER, je junija lani šest pogodbenic (EU, ZDA, Rusija, 
Japonska, Kitajska in Južna Koreja) končno podpisalo mednarodni sporazum o ITER.
Med temi težavnimi pogajanji so se vse evropske institucije in države članice v odnosu do 
drugih pogodbenic trdno zavezale – v smislu programov in proračuna – podpori lokacije v 
Evropi (Cadarache v Franciji). Odbor za industrijo, raziskave in energetiko je v zadnjih nekaj 
letih ob številnih priložnostih omenil, da bi morala EU odločno nadaljevati s svojo strategijo, 
ki je usmerjena v reaktorje, in ohraniti vodilno vlogo v svetu na področju raziskav fuzijske 
energije. S tem namenom je Odbor za industrijo, raziskave in energetiko večkrat spodbujal 
Komisijo in Svet, naj sprejmeta vse potrebne odločitve (vključno seveda z ustreznim 
financiranjem vseh dejavnosti in programov, ki so s tem povezani), da se zagotovi dejanska 
izgradnja reaktorja ITER v Evropi.

Spričo ugodnega zaključka pogajanj in izbire lokacije v EU za postavitev ITER, so sedaj 
potrebne usklajene odločitve in ukrepi v tem ter v naslednjih okvirnih programih.

Delitev stroškov in dodeljevanja javnih naročil za sestavne dele za ITER med pogodbenicami, 
kot je to dogovorjeno v mednarodnem sporazumu o ITER, vsebuje jasno določene obveznosti 
gostiteljice, t.j. EU. Zaradi tega je potreben ustrezen proračun za izgradnjo ITER, kot to 
predlaga Komisija.

Obenem bo za polno in učinkovito izkoriščanje naprave ITER, ko bo ta zgrajena, potrebno 
ustrezno število usposobljenih evropskih znanstvenikov ter zelo dobro znanje o fiziki in 
tehnologiji. S tem namenom je treba v času gradnje naprave ITER ustrezno podpirati, v 
proračunskem in upravljalnem smislu, evropski fuzijski program – tako imenovani 
spremljevalni program.

V teh okvirih poročevalec predlaga naslednje:

● Popolna podpora celotnemu evropskemu fuzijskemu programu. Treba je 
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vzdrževati čvrst raziskovalni program, da se zagotovi stroškovna učinkovitost naložb v 
ITER. Zato bi se morala Komisija izogibati vsakemu večjemu zmanjšanju 
proračuna.

1. Potrebna je evropska agencija za ITER. Kot predlaga Komisija, bo ustanovljena kot 
skupno podjetje v okviru pogodbe Euratom. Poročevalec soglaša, da ta agencija 
zagotavlja sredstva, s katerimi bo Euratom izpolnjeval svoje mednarodne obveznosti, 
ki izhajajo iz sporazuma o ITER, ter prispeval za projekt ITER in za dejavnosti širšega 
pristopa z Japonsko. Taista agencija bi morala biti odgovorna tudi za upravljanje in 
vodenje vseh podpornih dejavnosti za izgradnjo ITER, ki so določene v podpoglavju 
„Izgradnja reaktorja ITER“ v prilogi k predlogu Komisije. Poročevalec je prepričan, 
podobno kot skoraj celotna raziskovalna skupnost, ki se ukvarja s fuzijo, da gre pri 
izgradnji ITER za takšen izziv, ki – vsaj v celotnem naslednjem desetletju – zasluži 
strukturo, ki bo namenjene izključno temu cilju in bo osredotočena na najboljšo in 
najhitrejšo uresničitev projekta ITER.

2. Treba je nadaljevati z močnim spremljevalnim programom, ki ima svoj 
namenski proračunom. Z oziroma na najboljše izkoriščanje naprave ITER, ko bo ta 
dokončana, in za ohranitev vodilnega položaja Evrope na področju fuzijske fizike in 
tehnologije, je treba v času gradnje ITER vzdrževati pogumen raziskovalni program 
(spremljevalni program), kot je to določeno v prilogi k predlogu Komisije.
Poročevalec meni, da bi bilo treba ta program ustrezno podpirati z namenskimi 
odobrenimi proračunskimi sredstvi iz celotnega proračuna, namenjenega 
področju fuzije, kot predlaga splošni poročevalec v svojem osnutku poročila o 
sedmem okvirnem programu Euratom.

3. Agencija za ITER ne bi smela upravljati spremljevalnega raziskovalnega 
programa. Poročevalec je prepričan, tako kot skoraj celotna raziskovalna skupnost, ki 
se ukvarja s fuzijo, da je treba vse dejavnosti iz spremljevalnega raziskovalnega 
programa, vključno s pripravljalnimi dejavnostmi za morebitno izgradnjo 
predstavitvenega fuzijskega reaktorja in drugih objektov, ki so določene v prilogi k 
predlogu Komisije, izvrševati in z njimi upravljati ločeno od agencije za ITER. Za 
vse te dejavnosti bi bilo treba ohraniti isto upravljanje kot za prejšnje okvirne
programe, vključno s pridružitvenimi sporazumi in Evropskim sporazumom za 
razvoj fuzije. Poročevalec je namreč popolnoma prepričan, da sta se celosten pristop 
k fuzijskim raziskovalnim dejavnostim in polno vključevanje združenj za fuzijo v 
državah članicah izkazala kot uspešna pri dosedanjem vzpostavljanju resničnega 
evropskega raziskovalnega prostora pri raziskavah fuzije, s čimer je EU postala 
vodilna v svetu na področju fizike in tehnologije fuzije.

4. Treba je ohraniti celovito delovanje JET, največje evropske naprave za 
raziskovanje fuzije. Pomembno pa je, da se z rednim ocenjevanjem njegovih 
znanstvenih rezultatov zagotovi zanesljivost tega obrata, saj se za JET porabi skoraj 
polovica proračuna spremljevalnega programa.

5. Treba je ohraniti vodilni položaj EU v svetu na področju raziskav fuzijske 
energije. Vodilni položaj EU v svetu se ne bo samodejno ohranil že s tem, da bo ITER 
zgrajen v Evropi. Za uspešno izkoriščanje ITER na splošno in zlasti za učinkovito 
sodelovanje EU v eksperimentalnih dejavnostih v zvezi z ITER je potreben močan in 
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resnično evropski program raziskav in razvoja (R&R), ki vključuje vse države članice.
Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za R&R dejavnosti na toroidalnih 
napravah magnetne konfinacije, ki že obstajajo ali se gradijo v vseh državah 
članicah, v vlogi priprav na delovanje ITER. Izkoriščanje tovrstnih naprav med 
gradnjo ITER (ki bo trajala desetletje) bo razširilo znanje na številnih področjih, 
pomembnih za ITER, in predstavljalo ključno sestavino za uspešne eksperimentalne 
dejavnosti na ITER. Vendar pa poročevalec meni, da je treba ob začetku sedmega 
okvirnega programa opraviti ponoven in na znanstvenih argumentih utemeljen 
pregled naprav, ki so vključene v ta program.

6. Zagotoviti je treba ustrezne človeške vire. Zaradi uresničevanja projekta ITER se 
bodo znatno povečale potrebe fuzijskega proračuna v okviru Euratom, pomembno pa 
se bodo povečale tudi potrebe po ustrezno usposobljenem osebju, kar je še važnejše.
Poročevalec je prepričan, da bi morala EU, za zadovoljevanje teh potreb, ne le 
predvideti izobraževalne programe na visoki ravni, vključno z evropskim 
doktorskim študijem fuzijske fizike in tehnologije, temveč bi se morala tudi 
osredotočiti na znanstvene programe, ki bodo zmožni zagotoviti ustrezno 
usposabljanje za novo generacijo fizikov in inženirjev.

7. Močno je treba podpirati hitri program do fuzijske energije. Poročevalec je trdno 
prepričan, da je treba slediti "hitremu programu" na poti do fuzijske energije in tako v 
najkrajšem možnem času doseči cilj dokončanja DEMO, demonstracijskega 
fuzijskega reaktorja. Meni, da bi bilo treba s tem namenom položiti večji poudarek na 
raziskovalne dejavnosti, ki so opredeljene v podpoglavju „Odziv na nastajajoče in 
nepredvidene politične potrebe“ v prilogi k predlogu Komisije. Vendar pa je 
poročevalec prepričan, da je treba določiti strategije, – vključno z dodatnimi 
prostovoljnimi proračunskimi prispevki držav članic za konkretne projekte – ki 
omogočajo pripravljenost za pravočasen odziv in sočasen začetek največjega 
mogočega števila raziskav ter s tem skrajšanje obdobja do uvedbe fuzijske 
elektrarne za tržno rabo, v primeru poglobitve energetske krize.

Smernice za jedrsko fisijo in varstvo pred sevanjem

Po mnenju poročevalca bi morala EU v pogojih omejenih sredstev za proračun Euratom dati 
prednost financiranju raziskav, ki so povezane z varnostjo in ravnanjem z odpadki, da se 
zagotovi varnejše izkoriščanje obstoječih reaktorjev.

Reaktorski sistemi. Poročevalec je prepričan, da v okviru dejavnosti „reaktorski sistemi“ cilj 
„raziskati potencial naprednejših tehnologij v zvezi z omogočanjem še varnejšega, z vidika 
virov učinkovitejšega in bolj konkurenčnega izkoriščanja jedrske energije“, ne sodi med 
prednostne cilje. Države članice lahko v tesnem sodelovanju z zasebnimi sektorji bolje 
izpeljejo raziskave o novi generaciji reaktorjev.

Skupna podjetja na področju jedrske fisije in zaščite pred sevanjem. Poročevalec meni, 
da bi morala biti skupna podjetja v okviru pogodbe EURATOM dobrodošla, če dejansko 
prispevajo k izboljšanju učinkovitosti upravljanja z dejavnostmi, za katere so odgovorna, pa 
tudi h kakovosti znanstvenih rezultatov. V tem okviru priznava, da bi skupno podjetje na 
področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, kot ga predlaga Komisija, dejansko lahko 
zagotovilo boljše okolje za razvoj varnejših in učinkovitejših tehnologij za ravnanje z 
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jedrskimi odpadki.


