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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predstavila predlog evropskega instrumenta za sodelovanje na področju jedrske 
varnosti za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, da bi se odzvala na globalne 
spremembe in potrebo po mednarodno usklajenem delovanju na tem področju. Novi 
instrument se bo opiral na obstoječi okvir za jedrsko sodelovanje, ki ga je EU postopoma 
razvijala od devetdesetih let. 

Njegov namen je zagotoviti dovolj sredstev za Unijo, da bi z reševanjem izzivov na področju 
jedrske varnosti, zaščite pred sevanjem in jedrske zaščite v vseh tretjih državah spodbujala 
varnost ljudi in strateško varnost. Poleg tega bo evropski instrument za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti s spodbujanjem regulativnega in drugega sodelovanja z državami v 
vzponu ter z izmenjavo najboljše prakse in standardov pravzaprav prenesel navzven nekatere 
cilje strategije Evropa 2020. 

Ker se jedrski izzivi dinamično spreminjajo in bodo nekateri pretekli projekti EU na področju 
jedrske varnosti kmalu zastareli (na primer sanacija Černobila), bodo sredstva v naslednjem 
večletnem finančnem okviru namenjena za nekoliko drugačne cilje. Tako bodo nove 
načrtovane prednostne naloge za obdobje od 2014 do 2020 sanacija premogovnikov, pravilno 
odlaganje izrabljenega goriva, ravnanje z odpadki in razgradnja objektov. Intervencije se bodo 
premaknile s tehnične pomoči na sodelovanje in to, da bo EU delila strokovno znanje s 
tretjimi državami tudi na področju projektiranja, obratovanja, vzdrževanja in ureditve jedrskih 
elektrarn.

Proračunske posledice

Po predlogu Komisije se za skupna finančna sredstva, namenjena za instrument za 
sodelovanje na področju varnosti v obdobju 2014–2020, kaže 5,8-odstotna rast v stalnih cenah 
(z 529 milijonov EUR v sedanjem večletnem finančnem okviru na 560 milijonov v 
naslednjem). 

Sredstva EU bodo izplačana prek večletnih strateških dokumentov in okvirnih programov, ki 
bodo vsebovali prednostne naloge za financiranje in specifične cilje.

Pomanjkljivosti trenutnega predloga:

Predlog Komisije je resničen dosežek, saj instrument postaja z njim bolj pregleden, prožen in 
preprost. Ker zanj velja skupna izvedbena uredba, ki obsega vse instrumente za zunanje 
delovanje, se bo izboljšala pravna varnost za upravičence in se bodo uskladila pravila. 

Kljub predlaganim izboljšavam pa bi pripravljavec mnenja rad poudaril, da je treba zagotoviti 
boljšo usklajenost, doslednost in povezljivost prizadevanj na področju jedrske varnost na 
ravni EU in nacionalni ravni, a tudi z drugimi mednarodnimi, lokalnimi in regionalnimi 
organizacijami, da bi se preprečilo prekrivanje in povečali učinki financiranja. 

V času ekonomskih težav si je treba prizadevati za nadaljnje izboljšave dobrega finančnega 
poslovodenja in čim boljšo uporabo finančnih sredstev EU.



PE489.378v02-00 4/12 AD\909440SL.doc

SL

Ne da bi hotel omalovaževati pomen jedrske varnosti, pripravljavec mnenja ponavlja, da je ta 
panoga pomemben vir energije. Zato poudarja, da je treba ohraniti njen gospodarski razvoj, 
hkrati pa spoštovati najvišje varnostne standarde pri proizvodnji jedrske energije.

Nenazadnje pa bi želel poudariti, da je treba zagotoviti prednostni dostop do sredstev, ki so po 
tem instrumentu na voljo kandidatkam, potencialnim kandidatkam ter upravičenkam od 
evropskega sosedskega instrumenta, zlasti ob upoštevanju, da ena kandidatka, ena potencialna 
kandidatka in 9 sosednjih držav že imajo jedrske reaktorje za raziskave in proizvodnjo 
oziroma načrtujejo njihovo izgradnjo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, za 
zakonodajni organ le okvirna in da ne 
morejo biti dokončno določena, dokler ne 
bo dosežen sporazum o predlogu uredbe,
ki bo določila večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. želi spomniti na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost in 
novem večletnem finančnem okviru za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponavlja, da bodo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru potrebna 
zadostna dodatna sredstva, da bi Uniji 
omogočili uresničevanje njenih sedanjih 
političnih prednostnih nalog in novih 
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nalog iz Lizbonske pogodbe ter odzivanje 
na nepredvidene dogodke; poudarja, da se 
lahko za doseganje dogovorjenih ciljev 
Unije, za obveznosti in za načelo 
solidarnosti Unije nameni le omejen 
finančni prispevek, kljub povečanju 
sredstev v naslednjem večletnem 
finančnem okviru za najmanj 5 % v 
primerjavi z letom 2013; poziva Svet, naj 
jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
bi bilo mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti, če se ne strinja s tem 
pristopom;
_____________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uredba bi morala za vse obdobje 
trajanja instrumenta določiti finančna 
sredstva, ki bodo za proračunski organ 
med letnim proračunskim postopkom 
prednostni referenčni okvir v smislu točke 
[] Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
XX/201Z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Vodilni načeli za doseganje ciljev 
instrumenta bi morali biti boljše izvajanje 
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in večja kakovost porabe ob zagotavljanju 
optimalne porabe finančnih virov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Pomembno je zagotoviti dobro 
finančno upravljanje instrumenta in 
njegovo izvajanje na kar najbolj učinkovit 
in uporabnikom prijazen način ob 
sočasnem zagotavljanju pravne varnosti 
in dostopnosti instrumenta za vse 
udeležence.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če Evropska unija deluje v okviru 
skupnih politik in strategij z državami 
članicami, ima kritično maso za odzivanje 
na svetovne izzive in je tudi najprimernejša 
za koordinacijo sodelovanja s tretjimi 
državami.

(4) Če Evropska unija deluje v okviru 
skupnih politik in strategij z državami 
članicami, ima kritično maso za odzivanje 
na svetovne izzive in je tudi najprimernejša 
za koordinacijo sodelovanja s tretjimi 
državami na področju jedrske varnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi preprečili prekrivanje in 
dvojno financiranje, bi bilo treba na 
področju jedrske varnosti s prizadevanji 
posameznih držav članic ter drugih 
mednarodnih, regionalnih in lokalnih 
organizacij zagotavljati skladnost, 
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usklajenost in komplementarnost pomoči 
Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija zagotovi, da so sprejeti ukrepi 
skladni s splošnim strateškim okvirom 
politik Unije za partnersko državo in zlasti 
s cilji njenih politik in programov za 
razvojno in gospodarsko sodelovanje.

3. Komisija zagotovi, da so sprejeti ukrepi 
skladni z notranjimi in zunanjimi 
politikami, s splošnim strateškim okvirom 
politik Unije za partnersko državo in zlasti 
s cilji njenih politik in programov za 
razvojno in gospodarsko sodelovanje.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Prednost pri prejemanju pomoči, ki se 
zagotavlja v skladu s tem instrumentom, 
imajo države upravičenke v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II) in evropskega sosedskega instrumenta 
(ENI).

Obrazložitev
Čeprav je jedrska varnost izredno pomembna za vse države in jo je treba podpirati po vsem 
svetu, je pripravljavec mnenja, da bi se morala pomoč EU osredotočati na najbližje 
sosedstvo, torej države, ki so upravičene do pomoči v skladu z instrumentoma IPA in ENI.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Cilj strateških dokumentov je zagotoviti 
skladen okvir za sodelovanje med Unijo in 

3. Cilj strateških dokumentov je zagotoviti 
skladen okvir za sodelovanje med Unijo in 
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zadevnimi partnerskimi državami ali 
regijami v skladu s splošnim namenom in 
obsegom, cilji, načeli in politikami Unije.

zadevnimi partnerskimi državami ali 
regijami v skladu s splošnim namenom in 
obsegom, cilji, načeli ter zunanjimi in
notranjimi politikami Unije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Strateški dokument odobri Komisija v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 15(3) 
skupne izvedbene uredbe. Strateški 
dokumenti se lahko sredi obdobja, ali kadar 
je potrebno, pregledajo v skladu z istim 
postopkom. Vendar navedenega postopka 
ni treba uporabiti za posodobitve strategije, 
ki ne vplivajo na prvotna prednostna 
področja in cilje, določene v dokumentu.

5. Strateški dokument odobri Komisija v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 15(3) 
skupne izvedbene uredbe. Strateški 
dokumenti se lahko sredi obdobja, ali kadar 
je potrebno, pregledajo v skladu z istim 
postopkom. Vendar navedenega postopka 
ni treba uporabiti za posodobitve strategije, 
ki ne vplivajo na prvotna prednostna 
področja in cilje, določene v dokumentu, 
razen če njihov finančni učinek presega 
pragove, določene v členu 2(2) skupne 
izvedbene uredbe.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V večletnih okvirnih programih se
določijo prednostna področja za 
financiranje, specifični cilji, pričakovani 
rezultati, kazalniki uspešnosti in okvirne 
finančne dodelitve – skupna in po 
prednostnih področjih – ter znatna rezerva 
nedodeljenih sredstev; po potrebi se 
določijo razponi vrednosti ali najmanjši 
zneski.

2. Brez poseganja v pristojnosti 
proračunskega organa se v večletnih 
okvirnih programih določijo prednostna 
področja za financiranje, specifični cilji, 
pričakovani rezultati, jasni, specifični in 
pregledni kazalniki uspešnosti in okvirne 
finančne dodelitve – skupna in po 
prednostnih področjih – ter znatna rezerva 
nedodeljenih sredstev; po potrebi se 
določijo razponi vrednosti ali najmanjši 
zneski.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Večletni okvirni programi se po potrebi 
spreminjajo po istem postopku, pri čemer 
se upoštevajo pregledi zadevnih strateških 
dokumentov. Vendar postopka pregleda ni 
treba uporabiti za spremembe večletnih 
okvirnih programov, kot so tehnične 
prilagoditve, prerazporeditve sredstev v 
okviru dodelitev po posameznih 
prednostnih področjih ali povečanje 
oziroma zmanjšanje obsega prvotne 
okvirne dodelitve za manj kot 20 %, če te 
spremembe ne vplivajo na prvotna 
prednostna področja in cilje, določene v 
dokumentu. Tovrstne tehnične prilagoditve 
se v roku enega meseca sporočijo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

5. Večletni okvirni programi se po potrebi 
spreminjajo po istem postopku, pri čemer 
se upoštevajo pregledi zadevnih strateških 
dokumentov. Vendar postopka pregleda ni 
treba uporabiti za spremembe večletnih 
okvirnih programov, kot so tehnične 
prilagoditve, prerazporeditve sredstev v 
okviru dodelitev po posameznih 
prednostnih področjih ali povečanje 
oziroma zmanjšanje obsega prvotne 
okvirne dodelitve znotraj ustreznega 
odstotnega deleža iz člena 2(2) skupne 
izvedbene uredbe, če te spremembe ne 
vplivajo na prvotna prednostna področja in 
cilje, določene v dokumentu. Tovrstne 
tehnične prilagoditve se v roku enega 
meseca sporočijo Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Če skupni znesek nebistvenih sprememb 
oziroma njihove proračunske posledice 
presežejo prag za financiranje v majhnem 
obsegu, kot je opredeljen v členu 2(2) 
skupne izvedbene uredbe, se uporabi 
postopek iz člena 15(3) navedene uredbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Skladnost in komplementarnost pomoči 

Unije
1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi 
skladnost z drugimi področji in 
instrumenti zunanjih ukrepov Unije ter 
drugimi ustreznimi politikami Unije.
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2. Unija in države članice usklajujejo 
svoje programe podpore, da bi se povečala 
uspešnost in učinkovitost njenega 
izvajanja in okrepil politični dialog v 
skladu z uveljavljenimi načeli za krepitev
operativnega usklajevanja na področju 
zunanje podpore ter za usklajenost politik 
in postopkov. Usklajevanje vključuje 
redna posvetovanja in pogoste izmenjave 
ustreznih informacij v različnih fazah 
cikla podpore.
3. Unija skupaj z državami članicami 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev 
ustreznega usklajevanja ter sodelovanja z 
večstranskimi in regionalnimi 
organizacijami ter subjekti, ki med 
drugim vključujejo evropske finančne 
institucije, mednarodne finančne 
institucije, agencije, sklade in programe 
Združenih narodov, zasebne in politične 
fundacije ter donatorje zunaj Unije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Referenčni finančni znesek za izvajanje 
te uredbe v obdobju 2014–2020 je
631 100 000 milijonov EUR.

1. Referenčni finančni znesek za izvajanje 
te uredbe v obdobju 2014–2020, kakor je 
opredeljen v točki [17] 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
XX/201Z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in o dobrem 
finančnem poslovodenju, je 631 100 000 
milijonov EUR.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letne odobritve odobri proračunski 
organ v mejah večletnega finančnega 
okvira.

2. Letne odobritve odobri proračunski 
organ brez poseganja v določbe uredbe o 
določitvi večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 in v 
medinstitucionalni sporazum z dne 
xxx/201z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in o dobrem 
finančnem poslovodenju.
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