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Predlog spremembe 7
Derek Vaughan

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. meni, da glavni referenčni znesek iz 
zakonodajnega predloga ni združljiv z 
zgornjo mejo iz razdelka 1a sedanjega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013; 
je seznanjen s predlogom Komisije z dne 
20. aprila 2011 (KOM(2011)0226) o 
spremembi sedanjega večletnega 
finančnega okvira na podlagi točk od 21 
do 23 Medinstitucionalnega sporazuma 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo z dne 17. maja 2006 o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju 
(medinstitucionalni sporazum), da bi za 
leti 2012 in 2013 vključila dodatno 
nepredvideno financiranje projekta ITER; 
je pripravljen, da se z vsemi sredstvi, ki jih 
medinstitucionalni sporazum zagotavlja, 
začne pogajati z drugo vejo 
proračunskega organa, da bi bil do konca 
leta 2011 dosežen hitri sporazum o 
financiranju raziskovalnega programa 
Euratom; poudarja, da nasprotuje vsem 
oblikam prerazporeditve iz sedmega 
okvirnega programa za raziskave, kot je 
predlagano v navedenem predlogu 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 8
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) ker je bilo jasno dokazano, da so 
postala tveganja, povezana z jedrsko 
energijo, neobvladljiva;

Or. en

Predlog spremembe 9
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) ker je bil v zadnjih desetletjih dosežen 
le neznaten napredek pri proizvodnji 
fuzijske energije, kljub milijardam 
sredstev, ki jih je EU namenila za 
raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 10
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Okvirni program Evropske skupnosti 
za atomsko energijo za dejavnosti na 
področju jedrskih raziskav in usposabljanja 
v obdobju 2012–2013 (v nadaljnjem 
besedilu: okvirni program (2012–2013)) 
mora dopolnjevati druge dejavnosti Unije 
na področju raziskovalne politike, ki so 
potrebne za izvajanje strategije Evropa 
2020, kot je zastavljena v sporočilu 
Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom 
„Evropa 2020: Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“, zlasti tiste 

(2) Z okvirnim programom Evropske 
skupnosti za atomsko energijo za 
dejavnosti na področju jedrskih raziskav in 
usposabljanja v obdobju 2012–2013 (v 
nadaljnjem besedilu: okvirni program 
(2012–2013)) je treba začeti opuščati 
naložbe EU v jedrsko energijo. S takšnim
opuščanjem bi se sprostila sredstva, ki so 
nujna za veliko manj tvegane naložbe v 
raziskave in tehnologijo, usmerjene v 
prihodnost.
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dejavnosti, ki zadevajo izobraževanje, 
usposabljanje, konkurenčnost in 
inovacije, industrijo, zaposlovanje in 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 11
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Okvirni program (2012–2013) mora 
temeljiti na dosežkih sedmega okvirnega 
programa Skupnosti, ki je bil sprejet s 
Sklepom Sveta 2006/970/Euratom z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (Euratom) za dejavnosti na 
področju jedrskih raziskav in 
usposabljanja (2007–2011)10, pri 
ustvarjanju Evropskega raziskovalnega 
prostora ter razvijanju ekonomije in 
družbe znanja v Evropi.

črtano

__________________
10. UL L 460, 30.12.2006, str. 60.

Or. en

Predlog spremembe 12
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Okvirni program (2012–2013) mora 
prispevati k uresničevanju Unije inovacij, 
ki je ena od vodilnih pobud v okviru 
strategije Evropa 2020, sprejeta pa je bila s 
sporočilom Komisije z dne 6. oktobra 2010 

(4) Okvirni program (2012–2013) mora 
prispevati k uresničevanju Unije inovacij, 
ki je ena od vodilnih pobud v okviru 
strategije Evropa 2020, sprejeta pa je bila s 
sporočilom Komisije z dne 6. oktobra 2010 
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z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije 
Evropa 2020 Unija inovacij“; k njenemu 
uresničevanju mora prispevati s krepitvijo 
konkurence za znanstveno odličnost in 
pospeševanjem uvajanja glavnih inovacij 
na področju jedrske energije s ciljem 
reševanja izzivov, povezanih z energijo in 
podnebnimi spremembami.

z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije 
Evropa 2020 Unija inovacij“; k njenemu 
uresničevanju mora prispevati tako, da EU 
z njim začne opuščati financiranje jedrske 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 13
Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Okvirni program (2012–2013) mora 
prispevati k uresničevanju Unije inovacij, 
ki je ena od vodilnih pobud v okviru 
strategije Evropa 2020, sprejeta pa je bila 
s sporočilom Komisije z dne 6. oktobra 
2010 z naslovom „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020 Unija inovacij“; k 
njenemu uresničevanju mora prispevati s 
krepitvijo konkurence za znanstveno 
odličnost in pospeševanjem uvajanja 
glavnih inovacij na področju jedrske 
energije s ciljem reševanja izzivov, 
povezanih z energijo in podnebnimi 
spremembami.

(4) Okvirni program (2012–2013) mora 
prispevati k uresničevanju vodilne pobude 
za Unijo inovacij, ki je bila sprejeta s 
sporočilom Komisije z dne 6. oktobra 2010 
z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije 
Evropa 2020 Unija inovacij“, in vodilne 
pobude za Evropo, gospodarno z viri, v 
okviru strategije Evropa 2020; k njunemu
uresničevanju mora prispevati s krepitvijo 
konkurence za znanstveno odličnost in 
pospeševanjem prenosa in uvajanja 
glavnih inovacij na področju jedrske 
energije med univerzami in industrijo s 
ciljem reševanja izzivov, povezanih z 
energijo in podnebnimi spremembami, ter 
splošnega izboljšanja trajnosti jedrske 
energije.

Or. lt

Predlog spremembe 14
Juozas Imbrasas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Okvirni program (2012–2013) mora 
prispevati k uresničevanju Unije inovacij, 
ki je ena od vodilnih pobud v okviru 
strategije Evropa 2020, sprejeta pa je bila 
s sporočilom Komisije z dne 6. oktobra 
2010 z naslovom „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020 Unija inovacij“; k 
njenemu uresničevanju mora prispevati s 
krepitvijo konkurence za znanstveno 
odličnost in pospeševanjem uvajanja 
glavnih inovacij na področju jedrske 
energije s ciljem reševanja izzivov, 
povezanih z energijo in podnebnimi 
spremembami.

(4) Okvirni program (2012–2013) mora 
prispevati k uresničevanju vodilne pobude 
za Unijo inovacij, ki je bila sprejeta s 
sporočilom Komisije z dne 6. oktobra 2010 
z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije 
Evropa 2020 Unija inovacij“, in vodilne 
pobude za Evropo, gospodarno z viri, v 
okviru strategije Evropa 2020; k njunemu
uresničevanju mora prispevati s krepitvijo 
konkurence za znanstveno odličnost in 
pospeševanjem prenosa in uvajanja 
glavnih inovacij na področju jedrske 
energije med univerzami in industrijo s 
ciljem reševanja izzivov, povezanih z 
energijo in podnebnimi spremembami, ter 
splošnega izboljšanja trajnosti jedrske 
energije.

Or. lt

Predlog spremembe 15
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Energetska politika za Evropo 
priznava možen prispevek jedrske energije 
na področjih konkurenčnosti, 
zmanjševanja izpustov CO2 in varne 
preskrbe. Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET), kot je 
opredeljen v sporočilu Komisije z dne 
22. novembra 2007 z naslovom „Evropski 
strateški načrt za energetsko tehnologijo 
(načrt SET) – Na poti k prihodnosti z 
nizkimi emisijami ogljika“12, je spodbudil 
hitrejši razvoj portfelja nizkoogljičnih 
tehnologij. Tehnologije jedrske energije 
so vključene v ta portfelj, saj imajo 
največji potencial za uresničitev 

črtano
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kratkoročnih in dolgoročnih energetskih 
in podnebnih ciljev.
__________________
12. COM(2007) 723 konč.

Or. en

Predlog spremembe 16
Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Energetska politika za Evropo priznava 
možen prispevek jedrske energije na 
področjih konkurenčnosti, zmanjševanja 
izpustov CO2 in varne preskrbe. Evropski 
strateški načrt za energetsko tehnologijo 
(načrt SET), kot je opredeljen v sporočilu 
Komisije z dne 22. novembra 2007 z 
naslovom „Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET) – Na 
poti k prihodnosti z nizkimi emisijami 
ogljika“, je spodbudil hitrejši razvoj 
portfelja nizkoogljičnih tehnologij. 
Tehnologije jedrske energije so vključene v 
ta portfelj, saj imajo največji potencial za 
uresničitev kratkoročnih in dolgoročnih 
energetskih in podnebnih ciljev.

(5) Energetska politika za Evropo priznava 
pomemben možen prispevek jedrske 
energije na področjih konkurenčnosti, 
zmanjševanja izpustov CO2, varne preskrbe
in manjše odvisnosti od oskrbe z energijo 
iz nestabilnih delov sveta. Evropski 
strateški načrt za energetsko tehnologijo 
(načrt SET), kot je opredeljen v sporočilu 
Komisije z dne 22. novembra 2007 z 
naslovom „Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET) – Na 
poti k prihodnosti z nizkimi emisijami 
ogljika“, je spodbudil hitrejši razvoj 
portfelja nizkoogljičnih tehnologij. 
Tehnologije jedrske energije so vključene v 
ta portfelj, saj imajo največji potencial za 
uresničitev kratkoročnih in dolgoročnih 
energetskih in podnebnih ciljev.

Or. lt

Predlog spremembe 17
Juozas Imbrasas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Energetska politika za Evropo priznava (5) Energetska politika za Evropo priznava 
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možen prispevek jedrske energije na 
področjih konkurenčnosti, zmanjševanja 
izpustov CO2 in varne preskrbe. Evropski 
strateški načrt za energetsko tehnologijo 
(načrt SET), kot je opredeljen v sporočilu 
Komisije z dne 22. novembra 2007 z 
naslovom „Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET) – Na 
poti k prihodnosti z nizkimi emisijami 
ogljika“, je spodbudil hitrejši razvoj 
portfelja nizkoogljičnih tehnologij. 
Tehnologije jedrske energije so vključene v
ta portfelj, saj imajo največji potencial za 
uresničitev kratkoročnih in dolgoročnih 
energetskih in podnebnih ciljev.

pomemben možen prispevek jedrske 
energije na področjih konkurenčnosti, 
zmanjševanja izpustov CO2, varne preskrbe
in manjše odvisnosti od oskrbe z energijo 
iz nestabilnih delov sveta. Evropski 
strateški načrt za energetsko tehnologijo 
(načrt SET), kot je opredeljen v sporočilu 
Komisije z dne 22. novembra 2007 z 
naslovom „Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (načrt SET) – Na 
poti k prihodnosti z nizkimi emisijami 
ogljika“, je spodbudil hitrejši razvoj 
portfelja nizkoogljičnih tehnologij. 
Tehnologije jedrske energije so vključene v 
ta portfelj, saj imajo največji potencial za 
uresničitev kratkoročnih in dolgoročnih 
energetskih in podnebnih ciljev.

Or. lt

Predlog spremembe 18
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Načrt SET priznava, da sta na 
področju jedrske fisije glavna tehnološka 
izziva Unije pri njenem uresničevanju 
dogovorjenih energetskih ciljev za 
leto 2020 ohranjanje konkurenčnosti v 
fisijskih tehnologijah in zagotavljanje 
dolgoročnih rešitev ravnanja z odpadki. 
Za doseganje cilja o nizkoogljični družbi v 
letu 2050 načrt SET Komisiji naroča, naj 
dokonča priprave za predstavitev nove 
(četrte) generacije fisijskih reaktorjev za 
večjo trajnost. Načrt SET je zlasti privedel 
do ustanovitve evropske industrijske 
pobude za trajnostno jedrsko fisijo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 19
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Na področju fuzije načrt SET priznava 
pomen projekta ITER in potrebo po 
zgodnji vključitvi industrije v pripravo 
predstavitvenih ukrepov. Dolgoročni 
strateški cilj raziskav na področju fuzije se 
nadaljuje s „predstavitveno“ fuzijsko 
elektrarno DEMO.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 20
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Euratom je pripravil enoten in polno 
povezan program raziskav na področju 
fuzije, ki prevzema vodilno mednarodno 
vlogo pri razvoju fuzije kot vira energije.

(9) Euratom je pripravil enoten in polno 
povezan program raziskav na področju 
fuzije, ki prevzema vodilno mednarodno 
vlogo pri razvoju fuzije kot vira energije, 
vendar so njegovi rezultati skromni, 
stroški pa neobvladljivi.

Or. en

Predlog spremembe 21
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Po Sklepu Sveta z dne 20. decembra 
2005 o odobritvi pristopa Evropske 

črtano
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skupnosti za atomsko energijo k 
okvirnemu sporazumu mednarodnega 
foruma o četrti generaciji reaktorjev je 
Skupnost 11. maja 2006 pristopila k 
mednarodnemu forumu o okvirnem 
sporazumu za četrto generacijo. Ta forum 
usklajuje večstransko sodelovanje v 
raziskavah predprojektnih zasnov pri 
številnih naprednih jedrskih sistemih.
Skupnost je zato zavezana k 
mednarodnemu sodelovanju na tem 
področju, ki je obenem tesno povezano z 
načrtom SET.

Or. en

Predlog spremembe 22
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s sporazumom z dne 
21. novembra 2006 za ustanovitev 
mednarodne organizacije za fuzijsko 
energijo ITER za skupno izvajanje 
projekta ITER13, mora biti izvedba 
projekta ITER glavna vsebinska točka 
raziskovalnih dejavnosti na področju 
fuzije v okvirnem programu (2012–2013).

črtano

__________________
13. UL L 358, 16.12.2006, str. 62.

Or. en

Predlog spremembe 23
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Dejavnosti Skupnosti za uresničitev 
projekta ITER, zlasti tiste, ki so potrebne 
za izgradnjo reaktorja ITER v kraju 
Cadarache ter za raziskave in razvoj na 
področju tehnologije ITER v času trajanja 
okvirnega programa (2012–2013), mora v 
skladu z Odločbo Sveta 
2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o 
ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja 
za ITER in razvoj fuzijske energije ter 
dodelitvi prednosti le-temu usmerjati 
Evropsko skupno podjetje za ITER in 
razvoj fuzijske energije (Fuzija za 
energijo)14.

črtano

__________________
14. UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

Or. en

Predlog spremembe 24
Derek Vaughan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta sklep mora določiti finančni okvir 
za celotno obdobje trajanja okvirnega 
programa (2012–2013), ki bo glavna 
referenčna točka za proračunski organ v 
smislu točke 37 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju.

(16) Ta sklep mora določiti finančni okvir 
za celotno obdobje trajanja okvirnega 
programa (2012–2013), ki bo glavna 
referenčna točka za proračunski organ v 
smislu točke 37 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju
(medinstitucionalni sporazum). Komisija 
je 20. aprila 2011 predložila predlog 
(KOM(2011)0206) o spremembi sedanjega 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2007–2013 na podlagi točk od 21 do 23 
medinstitucionalnega sporazuma, da bi za 
leti 2012 in 2013 vključila dodatne 
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nepredvidene potrebe po financiranju 
projekta ITER. Ta predlog mora biti 
podlaga za sporazum med obema vejama 
proračunskega organa, ki mora biti 
sklenjen z vsemi sredstvi, ki jih zagotavlja 
medinstitucionalni sporazum, ne da bi 
ogrozil financiranje drugih politik iz 
razdelka 1a.

Or. en

Predlog spremembe 25
Carl Haglund

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta sklep mora določiti finančni okvir 
za celotno obdobje trajanja okvirnega 
programa (2012–2013), ki bo glavna 
referenčna točka za proračunski organ v 
smislu točke 37 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju.

(16) Ta sklep mora določiti finančni okvir 
za celotno obdobje trajanja okvirnega 
programa (2012–2013), ki bo glavna 
referenčna točka za proračunski organ v 
smislu točke 37 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju
(medinstitucionalni sporazum). Za 
vključitev okvirnega programa (2012–
2013) v večletni finančni okvir za leti 2012 
in 2013 bo slednjega treba spremeniti 
tako, da bo zgornja meja razdelka 1a za 
leto 2012 višja za 650 milijonov EUR, za 
leto 2013 pa za 190 milijonov EUR. 
Komisija je 20. aprila 2011 predstavila 
predlog, temelječ na točkah od 21 do 23 
sedanjega medinstitucionalnega 
sporazuma, ki bo služil kot osnova za 
pogajanja. Sporazum o financiranju 
projekta ITER z dodatnimi prenosi v 
razdelek 1a večletnega finančnega okvira 
bi omogočil hitro sprejetje raziskovalnega 
programa Euratom v letu 2011. Če v 
razdelku 2 razlika do zgornje meje ni 
zadostna ali če za prenos v razdelek 1a za 
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leti 2012 in 2013 niso na voljo nobene 
druge razlike iz večletnega finančnega 
okvira za leto 2011, je treba v skladu s 
točko 27 medinstitucionalnega sporazuma 
uporabiti instrument prilagodljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 26
Carl Haglund

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pri večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 je treba finančna 
sredstva, dodeljena projektu ITER, 
določiti za celotno programsko obdobje, 
tako da se bodo morale vse prekoračitve 
stroškov, ki presegajo delež EU v višini 
6,6 milijarde EUR za obdobje gradnje 
reaktorja ITER, ki naj bi bila po sedanjih 
načrtih zaključena leta 2020, financirati 
zunaj zgornjih mej večletnega finančnega 
okvira („namenska vezava sredstev“).

Or. en

Predlog spremembe 27
Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Skupno raziskovalno središče (JRC) 
naj bi pripomoglo k zagotavljanju na 
naročnika usmerjene znanstvene in 
tehnološke podpore za zasnovo, razvoj, 
izvajanje in spremljanje politik Unije. V 
tem pogledu naj JRC še naprej deluje kot 
neodvisno referenčno središče za znanost 

(17) Skupno raziskovalno središče (JRC) 
naj bi pripomoglo k zagotavljanju na 
naročnika usmerjene znanstvene in 
tehnološke podpore za zasnovo, razvoj, 
izvajanje in spremljanje politik Unije. V 
tem pogledu naj JRC še naprej deluje kot 
neodvisno referenčno središče za znanost 
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in tehnologijo v Uniji na področjih svojih 
specifičnih pristojnosti.

in tehnologijo ter najnovejše strokovno 
znanje o jedrski varnosti in varnosti 
reaktorjev v Uniji na področjih svojih 
specifičnih pristojnosti.

Or. lt

Predlog spremembe 28
Juozas Imbrasas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Skupno raziskovalno središče (JRC) 
naj bi pripomoglo k zagotavljanju na 
naročnika usmerjene znanstvene in 
tehnološke podpore za zasnovo, razvoj, 
izvajanje in spremljanje politik Unije. V 
tem pogledu naj JRC še naprej deluje kot 
neodvisno referenčno središče za znanost 
in tehnologijo v Uniji na področjih svojih 
specifičnih pristojnosti.

(17) Skupno raziskovalno središče (JRC) 
naj bi pripomoglo k zagotavljanju na 
naročnika usmerjene znanstvene in 
tehnološke podpore za zasnovo, razvoj, 
izvajanje in spremljanje politik Unije. V 
tem pogledu naj JRC še naprej deluje kot 
neodvisno referenčno središče za znanost 
in tehnologijo ter najnovejše strokovno 
znanje o jedrski varnosti in varnosti 
reaktorjev v Uniji na področjih svojih 
specifičnih pristojnosti.

Or. lt

Predlog spremembe 29
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) raziskave fuzijske energije z namenom 
razvijanja tehnologije za varen, 
trajnosten, okoljsko odgovoren in 
gospodarno izvedljiv energijski vir;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 30
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) jedrsko fisijo in zaščito pred sevanjem, 
predvsem z namenom spodbujanja 
varnejše, boljše z vidika učinkovite 
uporabe virov in stroškovno učinkovitejše
jedrske fisije in uporab sevanja v industriji 
in medicini.

b) jedrsko fisijo in zaščito pred sevanjem, 
predvsem z namenom spodbujanja varnejše 
jedrske fisije in uporab sevanja v industriji 
in medicini. Poseben poudarek mora biti 
na raziskavah o razgradnji jedrskih 
elektrarn.

Or. en

Predlog spremembe 31
Carl Haglund

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Največji znesek za izvajanje okvirnega 
programa (2012–2013) je 
2 560 270 000 EUR. Ta znesek se razdeli 
na naslednji način (v EUR):

Največji znesek za izvajanje okvirnega 
programa (2012–2013) je 
2 100 270 000 EUR. Ta znesek se razdeli 
na naslednji način (v EUR):

Or. en

Predlog spremembe 32
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– raziskave fuzijske energije 
2 208 809 000;

– raziskave fuzijske energije 10 000 000;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Carl Haglund

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– raziskave fuzijske energije 
2 208 809 000;

– raziskave fuzijske energije 
1 748 809 000;

Or. en

Predlog spremembe 34
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 
118 245 000.

– jedrska varnost, izboljšanje ravnanja z 
jedrskimi odpadki in zaščita pred sevanjem 
118 245 000;

Or. en

Predlog spremembe 35
Carl Haglund

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 
118 245 000.

– jedrska fisija, zlasti varnost, izboljšanje 
ravnanja z jedrskimi odpadki in zaščita 
pred sevanjem 118 245 000;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Priloga I – del I. A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

I.A. RAZISKAVE FUZIJSKE 
ENERGIJE

črtano

Cilj
Razvijanje osnov znanja za izgradnjo 
prototipskih reaktorjev za elektrarne, ki so 
varne, trajnostne, okoljsko odgovorne in 
gospodarno izvedljive, ter izgradnja 
mednarodnega termonuklearnega 
poskusnega reaktorja (ITER) kot 
pomemben korak na poti k temu cilju. 
Utemeljitev
Fuzija lahko v naslednjih nekaj desetletjih 
pomembno prispeva k uresničitvi 
trajnostne in varne energetske oskrbe za
Unijo. Njen uspešen razvoj bi zagotovil 
energijo, ki je varna, trajnostna in okolju 
prijazna. Dolgoročni cilj evropskih 
raziskav na področju fuzije, ki zajemajo 
vse dejavnosti na področju fuzije v 
državah članicah in pridruženih tretjih 
državah, je skupna izgradnja prototipskih 
reaktorjev za elektrarne, ki izpolnjujejo te 
zahteve in so gospodarno izvedljive.
Prva prednostna naloga v okviru 
strategije za dosego dolgoročnega cilja je 
izgradnja reaktorja ITER (velikega 
eksperimentalnega objekta, ki bo dokazal 
znanstveno in tehnično izvedljivost 
fuzijske energije), temu pa bo sledila 
izgradnja „predstavitvene“ fuzijske 
elektrarne DEMO. Izgradnjo reaktorja 
ITER spremljal usmerjen program 
raziskav in razvoja za podporo reaktorju 
ITER in omejenih dejavnosti v zvezi s 
tehnologijami in fiziko, ki so potrebne za 
elektrarno DEMO. 
Svetovna razsežnost raziskav in razvoja na 



AM\876958SL.doc 19/21 PE472.176v01-00

SL

področju fuzije je vključena v Sporazum o 
ustanovitvi mednarodne organizacije za 
fuzijsko energijo ITER za skupno 
izvajanje projekta ITER in v Sporazum 
med Vlado Japonske in Skupnostjo o 
dejavnostih širšega pristopa na področju 
raziskav fuzijske energije.
Prav tako se mednarodno sodelovanje 
odvija v okviru osmih dvostranskih 
sporazumov o sodelovanju na področju 
fuzije, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo 
in tretjimi državami.
Delovanje
1. Izgradnja reaktorja ITER
Sem spadajo dejavnosti za skupno 
izgradnjo reaktorja ITER, zlasti vodenje 
mednarodne organizacije ITER in 
Evropskega skupnega podjetja za ITER, 
upravljanje in struktura zaposlenih,
splošna tehnična in administrativna 
pomoč, izdelava opreme in naprav ter 
podpora projektu v času izgradnje. 
Raziskave in razvoj za pripravo 
obratovanja reaktorja ITER
2. Raziskave in razvoj za pripravo 
obratovanja reaktorja ITER
Izkoriščanje Skupnega evropskega torusa 
(JET) in drugih naprav za magnetne 
konfinacije, ki so pomembne za projekt 
ITER, bo potekalo na podlagi 
usmerjenega fizikalnega in tehnološkega 
programa. Program bo ocenil posebne 
ključne tehnologije reaktorja ITER, 
povzel projektne odločitve v zvezi z njim in 
pripravil njegovo obratovanje.
3. Omejene tehnološke dejavnosti za 
pripravo elektrarne DEMO
Še naprej se bodo razvijali fuzijski 
materiali in ključne tehnologije in 
nadaljevalo se bo delo skupine, ki 
pripravlja izgradnjo Mednarodne 
obsevalne naprave za testiranje fuzijskih 
materialov (IFMIF).
4. Dolgoročne raziskovalne in razvojne 
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dejavnosti
Potekale bodo omejene dejavnosti za 
razvoj izboljšanih konceptov za sheme 
magnetne konfinacije (usmerjene na 
priprave na delovanje stelaratorja W7-X) 
ter za razvoj teorij in modelov za celovito 
razumevanje fuzijskih plazem.
5. Človeški viri, izobraževanje in 
usposabljanje
Glede na takojšnje in srednjeročne 
potrebe reaktorja ITER in za nadaljnji 
razvoj fuzije je treba prevzeti pobude za 
usposabljanje „generacije ITER“ v smislu 
števila, obsega spretnosti in znanj ter 
visoke ravni usposabljanja in izkušenj.
6. Infrastrukture
Reaktor ITER bo nova raziskovalna 
infrastruktura z močno evropsko 
razsežnostjo.
7. Industrija in postopki prenosa 
tehnologij
Za nemoten prenos inovacij v okviru 
projekta ITER v evropsko industrijo so 
potrebne nove organizacijske strukture.
Za to bo skrbel forum za industrijske 
inovacije na področju fuzije, v okviru 
katerega bodo oblikovani načrt fuzijske 
tehnologije in pobude za razvoj človeških 
virov, s poudarkom na inovacijah in 
možnostih zagotavljanja novih proizvodov 
in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 37
Helga Trüpel

Predlog sklepa
Priloga I – del I. B – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jedrska energija je pomembna tema v 
razpravi o boju proti podnebnim 

črtano
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spremembam in zmanjševanju evropske 
odvisnosti od uvožene energije.
Naprednejša jedrska tehnologija nudi 
možnost znatnih izboljšav v učinkovitosti 
in uporabi virov ter istočasno zagotavlja 
še višje ravni varnosti in proizvaja manj 
odpadkov kot sedanji koncepti. Trenutne 
evropske pobude s tega področja se 
izvajajo v okviru Strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo (Načrta SET), ki 
sta ga potrdila Svet in Evropski 
parlament, obenem pa te pobude 
prispevajo k dejavnostim, ki se izvajajo 
skupaj s pomembnimi tretjimi državami v 
okviru mednarodnega foruma o četrti 
generaciji reaktorjev (GIF).

Or. en


