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Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, le 
okvirna za zakonodajni organ in jih ni 
mogoče dokončno določiti, dokler ne bo 
dosežen dogovor o predlogu uredbe o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. 
junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi 
večletni finančni okvir za konkurenčno, 
trajnostno in vključujočo Evropo1; 
opozarja, da bodo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru potrebna zadostna 
dodatna sredstva, da bi Uniji omogočili 
uresničevanje njenih obstoječih 
prednostnih nalog v okviru njenih politik 
in novih nalog iz Lizbonske pogodbe ter 
odzivanje na nepredvidene dogodke; 
poudarja, da bo tudi ob najmanj 5-
odstotnem povečanju ravni sredstev v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
glede na ravni iz leta 2013 mogoč le delen 
prispevek k doseganju dogovorjenih ciljev 
in zavez ter načela solidarnosti Unije; 
poziva Svet, naj, če se ne strinja s tem 
pristopom, jasno opredeli, katere od 
njegovih političnih prednostnih nalog ali 
projektov je mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti;
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_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. dalje opozarja, da bi morala biti v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
proračunska sredstva bolj osredotočena 
na področja, ki spodbujajo gospodarsko 
rast in konkurenčnost, na primer 
raziskave in inovacije, v skladu z načeli 
evropske dodane vrednosti in odličnosti;

Predlog spremembe 4

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1d. predvsem poudarja, da v tej resoluciji 
Evropskega parlamenta poziva k 
bistvenemu povečanju ustreznih izdatkov 
glede na leto 2013, da bi okrepili, 
spodbudili in zagotovili financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v Uniji;

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) S podpiranjem jedrskih raziskav bo 
program Skupnosti za raziskave in 
usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: 
program Euratoma) prispeval k doseganju 
ciljev okvirnega programa za raziskave in 

(3) S podpiranjem jedrskih raziskav in 
inovacijske odličnosti bo program 
Skupnosti za raziskave in usposabljanje (v 
nadaljnjem besedilu: program Euratoma) 
prispeval k doseganju ciljev okvirnega 
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inovacije „Obzorje 2020“, sprejetega z 
Uredbo (EU XX/XXXX z dne [….] (v
nadaljnjem besedilu: okvirni program 
Obzorje 2020), omogočil izvajanje 
strategije Evropa 2020 ter ustvarjanje in 
delovanje Evropskega raziskovalnega 
prostora.

programa za raziskave in inovacije
„Obzorje 2020“, sprejetega z Uredbo (EU 
št. .../..... z dne [….] (v nadaljnjem 
besedilu: okvirni program Obzorje 2020), 
omogočil izvajanje strategije Evropa 2020 
ter ustvarjanje in delovanje Evropskega 
raziskovalnega prostora; poleg tega bi si 
morali prizadevati za nadaljnjo uporabo 
strukturnih skladov za jedrske raziskave 
in zagotoviti uskladitev sredstev z 
raziskovalnimi prednostnimi nalogami 
Skupnosti, ne da bi pri tem ogrozili načelo 
odličnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) S podpisom sporazuma o ustanovitvi 
Mednarodne organizacije za fuzijsko 
energijo ITER za skupno izvajanje projekta 
mednarodnega termonuklearnega 
poskusnega reaktorja ITER se je Skupnost 
odločila za sodelovanje v izgradnji in 
prihodnjem izkoriščanju ITER. Prispevek 
Skupnosti se upravlja prek „Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije“ (v nadaljnjem besedilu: 
fuzija za energijo), ustanovljenega z 
Odločbo Sveta z dne 27. marca 2007. 
Dejavnosti fuzije za energijo, vključno z 
ITER, je treba urejati s posebnim 
zakonodajnim aktom.

(6) S podpisom sporazuma o ustanovitvi 
Mednarodne organizacije za fuzijsko 
energijo ITER za skupno izvajanje projekta 
mednarodnega termonuklearnega 
poskusnega reaktorja ITER se je Skupnost 
odločila za sodelovanje v izgradnji in 
prihodnjem izkoriščanju ITER. Prispevek 
Skupnosti se upravlja prek „Evropskega 
skupnega podjetja za ITER in razvoj 
fuzijske energije“ (v nadaljnjem besedilu: 
fuzija za energijo), ustanovljenega z 
Odločbo Sveta z dne 27. marca 2007. 
Dejavnosti fuzije za energijo, vključno z 
ITER, je treba urejati s posebnim 
zakonodajnim aktom. S tem ločenim 
zakonodajnim aktom bo določen jasno 
razmejen najvišji znesek za prispevek iz 
proračuna Unije za projekt ITER za 
obdobje 2014-2018. Ta najvišji znesek se 
obravnava kot dodatek k predlaganemu 
proračunu Komisije za program Obzorje 
2020, okvirni program EURATOM ali 
druge programe Unije. Morebitna 
dodatna sredstva nad najvišjim zneskom 
ne bi smela vplivati na druge projekte, 
financirane iz proračuna Unije, in  bi jih 
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bilo treba financirati s povečanjem 
zgornje meje večletnega finančnega 
okvira ali z dodatnimi viri nad zgornjimi 
mejami, kot ustrezno.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi fuzija postala verodostojna 
možnost za komercialno proizvodnjo 
energije, je treba najprej uspešno in 
pravočasno zaključiti gradnjo ITER in 
zagotoviti začetek njegovega delovanja. 
Drugič, treba je oblikovati ambiciozen, a 
realističen načrt za proizvodnjo električne 
energije do leta 2050. Doseganje teh ciljev 
zahteva preusmeritev evropskega 
fuzijskega programa. Večji poudarek je 
treba nameniti dejavnostim v podporo 
ITER. To racionalizacijo je treba doseči 
brez ogrožanja vodilne vloge Evrope v 
fuzijski znanstveni skupnosti.

(7) Da bi fuzija postala verodostojna 
možnost za komercialno proizvodnjo 
energije, je treba najprej uspešno in 
pravočasno zaključiti gradnjo ITER in 
zagotoviti začetek njegovega delovanja. 
Drugič, treba je oblikovati ambiciozen, a 
realističen načrt za proizvodnjo električne 
energije do leta 2050. Doseganje teh ciljev 
zahteva preusmeritev evropskega 
fuzijskega programa. Večji poudarek je 
treba nameniti dejavnostim v podporo 
ITER, hkrati pa zagotoviti ustrezen nadzor 
nad tveganjem in se izogniti 
prekoračitvam predvidenih stroškov. To 
racionalizacijo je treba doseči brez 
ogrožanja vodilne vloge Evrope v fuzijski 
znanstveni skupnosti ali drugih uspešnih 
programov Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Čeprav se lahko vsaka država članica 
posebej odloči, ali bo uporabljala jedrsko 
energijo ali ne, je vloga Unije v interesu 
vseh držav članic oblikovati okvir za 
podporo skupnih vrhunskim raziskavam, 
ustvarjanju in ohranjanju znanja o 
tehnologijah jedrske fisije s posebnim 
poudarkom na varnosti, zaščiti pred 

(10) Čeprav se lahko vsaka država članica 
posebej odloči, ali bo uporabljala jedrsko 
energijo ali ne, je vloga Unije v interesu 
vseh držav članic oblikovati okvir za 
podporo skupnim vrhunskim raziskavam, 
ustvarjanju in ohranjanju znanja o 
tehnologijah jedrske fisije, zlasti fisijskih 
reaktorjih nove generacije, s posebnim 
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sevanjem in preprečevanju širjenja 
jedrskega orožja. Zato so potrebni 
neodvisni znanstveni dokazi, h katerim 
lahko JRC ključno prispeva. Komisija je to 
poudarila v sporočilu „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020 Unija inovacij“, v 
katerem je navedla, da namerava prek JRC 
okrepiti znanstvene dokaze, na podlagi 
katerih je oblikovana politika. Predlog JRC 
za rešitev tega izziva je, da bo svoje 
raziskave o jedrski varnosti in zaščiti 
usmeril na prednostne naloge politike 
Unije.

poudarkom na varnosti, zaščiti pred 
sevanjem in preprečevanju širjenja 
jedrskega orožja. Zato so potrebni 
neodvisni znanstveni dokazi, h katerim 
lahko JRC ključno prispeva. Komisija je to 
poudarila v sporočilu „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020 Unija inovacij“, v 
katerem je navedla, da namerava prek JRC 
okrepiti znanstvene dokaze, na podlagi 
katerih je oblikovana politika. Predlog JRC 
za rešitev tega izziva je, da bo svoje 
raziskave o jedrski varnosti in zaščiti 
usmeril na prednostne naloge politike 
Unije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Doseči je treba tudi večji učinek, in 
sicer z združitvijo sredstev programa 
Euratoma in zasebnega sektorja v javno-
zasebnih partnerstvih na ključnih 
področjih, kjer bi raziskave in inovacije 
lahko prispevale k širšim ciljem Unije v 
zvezi s konkurenčnostjo. Posebno 
pozornost je treba nameniti sodelovanju 
malih in srednje velikih podjetij.

(16) Doseči je treba tudi večji učinek, in 
sicer z združitvijo sredstev programa 
Euratoma in zasebnega sektorja v javno-
zasebnih partnerstvih na ključnih 
področjih, kjer bi odličnost raziskav in 
inovacij lahko prispevala k širšim ciljem 
Unije v zvezi s konkurenčnostjo. Posebno 
pozornost je treba nameniti sodelovanju 
malih in srednje velikih podjetij. Poleg 
tega bi bilo treba omogočiti nadaljnjo 
uporabo strukturnih skladov za jedrske 
raziskave in delno uskladitev teh sredstev 
s raziskovalnimi prednostnimi nalogami 
Skupnosti, ne da se pri tem ogrozi načelo 
odličnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Potrebo po novem pristopu k nadzoru (19) Potrebo po novem pristopu k nadzoru 
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in upravljanju tveganja na področju 
financiranja raziskav v Uniji je poudaril 
Evropski svet 4. februarja 2011, ko je 
pozval k vzpostavitvi novega ravnotežja 
med zaupanjem in nadzorom ter 
prevzemanjem tveganja in izogibanjem 
tveganju. Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 11. novembra 2010 o 
poenostavitvi izvajanja okvirnih 
raziskovalnih programov pozval k 
pragmatičnemu premiku k upravni in 
finančni poenostavitvi ter izrazil mnenje, 
da bi moralo upravljanje financiranja 
raziskav Unije bolj temeljiti na zaupanju 
udeležencem in dopuščati večja tveganja.

in upravljanju tveganja na področju 
financiranja raziskav v Uniji je poudaril 
Evropski svet 4. februarja 2011, ko je 
pozval k vzpostavitvi novega ravnotežja 
med zaupanjem in nadzorom ter 
prevzemanjem tveganja in izogibanjem 
tveganju. Evropski parlament je v svojih 
resolucijah z dne 11. novembra 20101 in 
8. junija 20112 pozval h koreniti 
poenostavitvi financiranja programov 
Unije za raziskave in razvoj. V prvi 
resoluciji je pozval k pragmatičnemu 
premiku k upravni in finančni 
poenostavitvi ter izrazil mnenje, da bi 
moralo upravljanje financiranja raziskav 
Unije bolj temeljiti na zaupanju 
udeležencem in dopuščati večja tveganja, v 
drugi pa je poudaril, da bi moralo biti 
vsakršno povečanje sredstev pospremljeno 
s korenito poenostavitvijo postopkov 
financiranja.
_____________
1 UL C 74E, 13.3.2012, str. 34.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Finančne interese Evropske unije je 
treba ščititi s sorazmernimi ukrepi v 
celotnem ciklu odhodkov, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti, vračilo izgubljenih, 
nepravilno plačanih ali uporabljenih 
sredstev in, če je primerno, kazni. 
Revidirana strategija nadzora, ki se 
preusmerja od zmanjševanja stopnje napak 
na nadzor na podlagi tveganja in 
odkrivanje goljufij, bi morala zmanjšati 
breme nadzora za udeležence.

(20) Finančni interesi Unije bi morali biti v 
celotnem ciklu izdatkov zaščiteni s 
potrebnimi, sorazmernimi in učinkovitimi
ukrepi, med katerimi so preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje nepravilnosti, 
povračilo izgubljenih, napačno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi globe. Revidirana strategija 
nadzora, ki se preusmerja od zmanjševanja 
stopnje napak na nadzor na podlagi 
tveganja in odkrivanje goljufij, bi morala 
zmanjšati breme nadzora za udeležence.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Člen 7 Pogodbe Euratom prenaša 
odgovornost za izvajanje programa 
Euratoma na Komisijo. Za namene 
izvajanja programa Euratoma, razen 
njegovih neposrednih ukrepov, bi moral 
Komisiji pomagati posvetovalni odbor 
držav članic, s čimer se zagotovi ustrezno 
usklajevanje z nacionalnimi politikami na 
področjih, ki jih ureja ta program za 
raziskave in usposabljanje.

(25) Člen 7 Pogodbe Euratom prenaša 
odgovornost za izvajanje programa 
Euratoma na Komisijo. Za namene 
izvajanja programa Euratoma, razen 
njegovih neposrednih ukrepov, bi moral 
Komisiji pomagati posvetovalni odbor 
držav članic, s čimer se zagotovi ustrezno 
usklajevanje z nacionalnimi politikami na 
področjih, ki jih ureja ta program za 
raziskave in usposabljanje, ter močne 
sinergije in dopolnjevanje med evropskim 
proračunom ter nacionalnimi in 
regionalnimi proračuni.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Poraba sredstev Unije in držav 
članic, namenjenih za raziskave in 
inovacije, bi morala biti bolj usklajena, da 
se zagotovi povezljivost, večjo učinkovitost 
in prepoznavnost, pa tudi, da se ustvarijo 
boljše proračunske sinergije.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „malo ali srednje podjetje“ pomeni 
pravni subjekt, ki izpolnjuje merila iz 
priporočila Komisije št. 2003/361/ES z 
dne 6. maja 20031.
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_________
1 UL L 124, 30.5.2003 str.36.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotovitev razpoložljivosti in uporabe 
raziskovalnih infrastruktur vseevropskega 
pomena.

(h) zagotovitev razpoložljivosti in uporabe 
ter spodbujanje razvoja novih
raziskovalnih infrastruktur vseevropskega 
pomena.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa Euratoma znašajo 1 788,889 
milijonov EUR. Ta znesek se razdeli na 
naslednji način:

1. V smislu točke [18] 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
.../… med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju pri 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem upravljanju znašajo finančna
sredstva za izvajanje programa Euratoma 
1.788.889 milijonov EUR. Ta znesek 
pomeni v letnem proračunskem postopku 
prednostni referenčni okvir za 
proračunski organ. Razdeli se na naslednji 
način:

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Financiranje projekta ITER v obdobju 
2014–2020 ni zajeto v omenjenih 
finančnih sredstvih in se določi s sklepom 
Sveta xxx/xxx
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dodeljena proračunska sredstva 
odobri proračunski organ brez poseganja 
v določbe uredbe, ki določa večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020, in 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
xxx/201z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Skupnost še naprej uporablja 
strukturne sklade za jedrske raziskave in 
zagotovi uskladitev sredstev z 
raziskovalnimi prednostnimi nalogami 
Skupnosti, ne da bi pri tem ogrozila 
načelo odličnosti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pobude, namenjene povečevanju 
ozaveščenosti in lažjemu dostopu do 
financiranja iz programa Euratoma, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane;

(a) pobude, namenjene povečevanju 
ozaveščenosti in lažjemu dostopu do 
financiranja iz programa Euratoma, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane, na primer, da bi mala 
in srednja podjetja črpala več 
razpoložljivih sredstev in v večji meri 
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sodelovala v programu Euratom;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 31. maja 2017 ter ob upoštevanju 
naknadnega ocenjevanja 7. okvirnega 
programa Euratoma, določenega s Sklepom 
2006/970/Euratom, in programa Euratoma 
(2012–2013), določenega s Sklepom 
20XX/XX/Euratom, ki bo zaključeno do 
konca leta 2015, Komisija s pomočjo 
neodvisnih strokovnjakov opravi vmesno 
ocenjevanje programa Euratoma v zvezi z 
doseganjem ciljev na ravni rezultatov in 
napredka pri doseganju učinkov in 
nadaljnjo ustreznostjo vseh ukrepov, 
učinkovitostjo in uporabo sredstev, 
področjem za dodatne poenostavitve in 
evropsko dodano vrednostjo. Ocena 
upošteva tudi prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter rezultati dolgoročnega učinka prejšnjih 
ukrepov.

Do 31. maja 2016 ter ob upoštevanju 
naknadnega ocenjevanja 7. okvirnega 
programa Euratoma, določenega s Sklepom 
2006/970/Euratom, in programa Euratoma 
(2012–2013), določenega s Sklepom 
20XX/XX/Euratom, ki bo zaključeno do 
konca leta 2015, Komisija s pomočjo 
neodvisnih strokovnjakov opravi vmesno 
ocenjevanje programa Euratoma v zvezi z 
doseganjem ciljev na ravni rezultatov in 
napredka pri doseganju učinkov in 
nadaljnjo ustreznostjo vseh ukrepov, 
učinkovitostjo in uporabo sredstev, 
področjem za dodatne poenostavitve in 
evropsko dodano vrednostjo. Ocena 
upošteva tudi vidike, ki so povezani z 
dostopom do možnosti financiranja za 
izboljšanje odličnosti znanosti Unije in 
inovacijskih temeljev za mala in srednja 
podjetja ter za spodbujanje zastopanosti 
obeh spolov. Ocena upošteva tudi 
prispevek ukrepov k prednostnim nalogam 
Unije v zvezi s pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo ter rezultati 
dolgoročnega učinka prejšnjih ukrepov.
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