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Predlog spremembe 11
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) oblikovanje in izvajanje okvirnega 
programa (2012–2013) naj temelji na 
načelih preprostosti, stabilnosti, 
preglednosti, pravne gotovosti, 
doslednosti, odličnosti in zaupanja v 
skladu s priporočili Evropskega 
parlamenta iz njegovega poročila o 
poenostavitvi izvajanja okvirnih 
programov za raziskave,

Or. en

Predlog spremembe 13
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) S posebnim programom je treba 
prispevati k spodbujanju trajnostnega 
razvoja.

(6) S posebnim programom je treba 
prispevati k izboljšanju standardov zaščite 
pred sevanjem in kar največjemu 
zmanjšanju tveganj, povezanih z 
izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju, 
ter k hitremu usposabljanju strokovnjakov 
za razgradnjo jedrskih elektrarn.

Or. fr

Predlog spremembe 14
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sprejeti je treba ustrezne ukrepe, ki so 
sorazmerni s finančnimi interesi Unije, za 
spremljanje učinkovitosti odobrene 
finančne podpore in učinkovitosti porabe 
teh sredstev za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij. Sprejeti bi bilo treba tudi 
ustrezne ukrepe za izterjavo zapadlih, 
nepravilno plačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev v skladu z Uredbo 
(ES, Euratom) št. 1605/2002, Uredbo (ES, 
Euratom) št. 2342/2002, Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 2988/95 z dne 
18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti7, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 
11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi8, ter Uredbo (ES) 
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki 
jih izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF).

(8) Sprejeti je treba ustrezne ukrepe, ki so 
sorazmerni s finančnimi interesi Unije, za 
spremljanje učinkovitosti odobrene 
finančne podpore in učinkovitosti porabe 
teh sredstev za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti razvoju pogodbenih ureditev, ki 
zmanjšujejo tveganje neizpolnitve 
obveznosti, premeščanje tveganja in 
dolgoročne stroške. Sprejeti bi bilo treba 
tudi ustrezne ukrepe za izterjavo zapadlih, 
nepravilno plačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev v skladu z Uredbo 
(ES, Euratom) št. 1605/2002, Uredbo (ES, 
Euratom) št. 2342/2002, Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 2988/95 z dne 
18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti7, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 
11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi8, ter Uredbo (ES) 
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in 



AM\877650SL.doc 5/17 PE472.082v02-00

SL

Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki 
jih izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF).

Or. en

Predlog spremembe 15
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni program podpira raziskovalne 
dejavnosti in usposabljanje na področju 
jedrske energije, ki obsegajo vrsto 
posrednih raziskovalnih ukrepov, ki se 
izvajajo na naslednjih tematskih 
področjih:

Posebni program podpira raziskovalne 
dejavnosti in usposabljanje na področju 
jedrske energije, ki obsegajo vrsto 
posrednih raziskovalnih ukrepov, ki se 
izvajajo pri zaščiti pred sevanjem:

Or. fr

Predlog spremembe 16
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) raziskave fuzijske energije (vključno z 
reaktorjem ITER),

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 17
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) raziskave jedrske fisije in zaščita pred 
sevanjem.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 18
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 3 sklepa [sklic na sklep 
Sveta o okvirnem programu Euratom se 
doda ob njegovem sprejetju] znaša znesek, 
potreben za izvajanje posebnega programa,
2 327 054 000 EUR, od česar je za 
upravne odhodke Komisije namenjenih do 
15 %. Ta znesek se dodeli v skladu z 
naslednjo preglednico (v EUR):

Znesek, potreben za izvajanje tega 
posebnega programa za zaščito pred 
sevanjem, znaša 60 000 000 EUR.

a) raziskave fuzijske energije 2 208 809 
000,
b) jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 
118 245 000.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Edit Herczog

Predlog sklepa
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 3 sklepa [sklic na sklep 
Sveta o okvirnem programu Euratom se 
doda ob njegovem sprejetju] znaša znesek, 
potreben za izvajanje posebnega programa,

V skladu s členom 3 sklepa [sklic na sklep 
Sveta o okvirnem programu Euratom se 
doda ob njegovem sprejetju] znaša znesek, 
potreben za izvajanje posebnega programa,
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2 327 054 000 EUR, od česar je za upravne 
odhodke Komisije namenjenih do 15 %. Ta 
znesek se dodeli v skladu z naslednjo 
preglednico (v EUR):

2 408 809 000 EUR, od česar je za upravne 
odhodke Komisije namenjenih do 15 %. Ta 
znesek se dodeli v skladu z naslednjo 
preglednico (v EUR):

a) raziskave fuzijske energije: 2 208 809 
000

a) raziskave fuzijske energije: 2 208 809 
000

b) jedrska fisija in varstvo pred sevanjem:
118 245 000.

b) jedrska fisija in varstvo pred sevanjem:
200 000 000.

Or. en

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) sestava članov odbora za vidike fisije 
in fuzije je za vse primere takšna, da 
zagotavlja primerno ravnovesje med 
moškimi in ženskami ter med državami 
članicami, ki izvajajo raziskave in 
usposabljanje na jedrskem področju, in 
pridruženimi državami;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Črta se celoten oddelek.

Or. fr
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Predlog spremembe 22
Vladimír Remek

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.A – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na področju raziskav in razvoja 
v podporo izgradnji reaktorja ITER bodo 
potekale v okviru združenj za fuzijo in 
evropskih industrij. Vključevale bodo 
razvoj in testiranje komponent in sistemov.

Dejavnosti na področju raziskav in razvoja 
v podporo izgradnji reaktorja ITER bodo 
potekale v okviru združenj za fuzijo in 
evropskih industrij. Vključevale bodo 
razvoj, testiranje ter preverjanje 
zanesljivosti komponent in sistemov.

Or. cs

Predlog spremembe 23
Antonio Cancian

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.A – točka 2 – odstavek 1– alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– preverjanje scenarijev za obratovanje 
reaktorja ITER z usmerjenimi eksperimenti 
na reaktorju JET in drugih zmogljivostih 
ter z usklajenim modeliranjem.

– preverjanje scenarijev za obratovanje 
reaktorja ITER z usmerjenimi 
eksperimenti, povezanimi z obstoječimi 
evropskimi poskusi.

Or. it

Predlog spremembe 24
Antonio Cancian

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.A – točka 2 – odstavek 1– alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– načrtovanje novega satelitskega 
eksperimenta v osmem okvirnem 
programu, ki lahko dopolni 
eksperimentiranje ITER, da se zagotovijo 
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pričakovani dosežki, hkrati pa omejijo 
tveganja in operativni stroški, preuči pa 
lahko tudi pomembne vidike tehnologij 
DEMO.

Or. it

Predlog spremembe 25
Antonio Cancian

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.A – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedba projekta ITER v Evropi v 
mednarodnem okviru organizacije ITER bo 
prispevala k novim raziskovalnim 
infrastrukturam z močno evropsko 
razsežnostjo.

Izvedba projekta ITER v Evropi v 
mednarodnem okviru organizacije ITER bo 
prispevala k novim raziskovalnim 
infrastrukturam z močno evropsko 
razsežnostjo in v okviru evropskega 
spremljevalnega programa vsebovala 
oblikovanje nove raziskovalne 
infrastrukture, ki bo lahko podpirala 
eksperiment ITER.

Or. it

Predlog spremembe 26
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

I.B. Jedrska fisija in zaščita pred 
sevanjem

I.B. Zaščita pred sevanjem

Or. fr

Predlog spremembe 27
Michèle Rivasi
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Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj je predvsem spodbujanje 
varnejše, zmogljivejše, z vidika virov in 
stroškov učinkovitejše jedrske fisije ter 
drugih uporab sevanja v industriji in 
medicini. Na petih glavnih področjih 
dejavnosti, ki so opisana spodaj, se bodo 
izvajali posredni ukrepi na področju 
jedrske fisije in zaščite pred sevanjem.
Obstajajo pomembne povezave z 
raziskavami v okviru sedmega okvirnega 
programa Unije, ki je bil sprejet s 
Sklepom št. 1982/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, zlasti pri dejavnostih 
na področju energetike, evropskih 
standardov, izobraževanja in 
usposabljanja, varovanja okolja, zdravja, 
raziskav materialov, upravljanja, skupnih 
infrastruktur, varnosti in varnostne 
kulture. Mednarodno sodelovanje bo 
glavna značilnost dejavnosti na mnogih 
področjih, zlasti pri naprednih jedrskih 
sistemih, ki jih proučuje mednarodni 
forum za raziskave četrte generacije 
reaktorjev.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 28
Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj je predvsem spodbujanje 
varnejše, zmogljivejše, z vidika virov in 
stroškov učinkovitejše jedrske fisije ter 
drugih uporab sevanja v industriji in 
medicini. Na petih glavnih področjih 

Splošni cilj je predvsem spodbujanje 
varnejše, zmogljivejše, z vidika virov in 
stroškov učinkovitejše jedrske fisije ter 
drugih uporab sevanja v industriji in 
medicini. Na petih glavnih področjih 
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dejavnosti, ki so opisana spodaj, se bodo 
izvajali posredni ukrepi na področju 
jedrske fisije in zaščite pred sevanjem.
Obstajajo pomembne povezave z 
raziskavami v okviru sedmega okvirnega 
programa Unije, ki je bil sprejet s Sklepom 
št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta13, zlasti pri dejavnostih na 
področju energetike, evropskih standardov, 
izobraževanja in usposabljanja, varovanja 
okolja, zdravja, raziskav materialov, 
upravljanja, skupnih infrastruktur, varnosti 
in varnostne kulture. Mednarodno 
sodelovanje bo glavna značilnost 
dejavnosti na mnogih področjih, zlasti pri 
naprednih jedrskih sistemih, ki jih proučuje 
mednarodni forum za raziskave četrte 
generacije reaktorjev.

dejavnosti, ki so opisana spodaj, se bodo 
izvajali posredni ukrepi na področju 
jedrske fisije in zaščite pred sevanjem.
Obstajajo pomembne povezave z 
raziskavami v okviru sedmega okvirnega 
programa Unije, ki je bil sprejet s Sklepom 
št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta13, zlasti pri dejavnostih na 
področju energetike, evropskih standardov, 
izobraževanja in usposabljanja, varovanja 
okolja, zdravja, raziskav materialov, 
upravljanja, skupnih infrastruktur, varnosti 
in varnostne kulture, ter tudi s predlogi o 
jedrski fiziji iz strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo, ki ga je Svet 
podprl marca 2008. Mednarodno 
sodelovanje bo glavna značilnost 
dejavnosti na mnogih področjih, zlasti pri 
naprednih jedrskih sistemih, ki jih proučuje 
mednarodni forum za raziskave četrte 
generacije reaktorjev.

__________________
13. UL L 412, 30.12.06, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 29
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odlaganje v geološke formacije črtano
Cilji
Z raziskavami, usmerjenimi v izvajanje, 
ustvariti trdno znanstveno in tehnično 
podlago za predstavitev tehnologij in 
varnosti odlaganja izrabljenega goriva in 
dolgoživih radioaktivnih odpadkov v 
geološke formacije ter podpirati 
oblikovanje skupnega evropskega stališča 
do pomembnih zadev, ki se nanašajo na 
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upravljanje in odlaganje odpadkov.
Dejavnosti
Odlaganje v geološke formacije: tehnične 
študije in predstavitev zasnove odlagališč, 
opredelitev okolnih kamnin odlagališča v 
podzemnih raziskovalnih laboratorijih 
(tako splošno kot tudi glede na značilnosti 
lokacije), raziskave okolja odlagališča, 
študije pomembnih procesov v bližnjem 
(oblika odpadkov in umetne pregrade) in 
oddaljenem polju (skalna podlaga in 
možnosti za širjenje v biosfero), razvoj 
trdnih metodologij za oceno uspešnosti in 
varnosti ter proučevanje upravljanja in 
družbenih vprašanj, povezanih s 
strinjanjem javnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 30
Vladimír Remek

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odlaganje v geološke formacije: tehnične 
študije in predstavitev zasnove odlagališč, 
opredelitev okolnih kamnin odlagališča v 
podzemnih raziskovalnih laboratorijih 
(tako splošno kot tudi glede na značilnosti 
lokacije), raziskave okolja odlagališča, 
študije pomembnih procesov v bližnjem 
(oblika odpadkov in umetne pregrade) in 
oddaljenem polju (skalna podlaga in 
možnosti za širjenje v biosfero), razvoj 
trdnih metodologij za oceno uspešnosti in 
varnosti ter proučevanje upravljanja in 
družbenih vprašanj, povezanih s 
strinjanjem javnosti.

Odlaganje v geološke formacije: tehnične 
študije in predstavitev zasnove odlagališč, 
opredelitev okolnih kamnin odlagališča v 
podzemnih raziskovalnih laboratorijih 
(tako splošno kot tudi glede na značilnosti 
lokacije), raziskave okolja odlagališča, 
študije pomembnih procesov v bližnjem 
(oblika odpadkov in umetne pregrade) in 
oddaljenem polju (skalna podlaga in 
možnosti za širjenje v biosfero), razvoj 
trdnih metodologij za oceno uspešnosti in 
varnosti ter proučevanje upravljanja in 
družbenih vprašanj, povezanih s 
strinjanjem javnosti. Da bi zagotovili 
učinkovitejšo konfinacijo radioaktivnih 
snovi ob nepričakovanih dogodkih, je 
treba vpeljati odporne sisteme, obenem pa 
ohranjati delovanje v načinu 
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zmanjšanega obsega.

Or. cs

Predlog spremembe 31
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Reaktorski sistemi črtano
Cilji
Podpreti varno, učinkovito in bolj 
trajnostno delovanje vseh zadevnih vrst 
reaktorskih sistemov (vključno z 
napravami za gorivni ciklus), ki se 
uporabljajo ali razvijajo v Evropi, ter 
raziskati načine za zmanjšanje količine 
in/ali tveganja, ki ga pomenijo odpadki.
Dejavnosti
Varnost jedrskih naprav: obratovalna 
varnost sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, zlasti ocena življenjske dobe 
elektrarn in njihovo upravljanje, 
varnostna kultura (zmanjševanje tveganja 
človeške in organizacijske napake), 
napredne metodologije za oceno varnosti, 
orodja za numerično simulacijo, 
instrumentacija in nadzor ter 
preprečevanje in ublažitev hujših nesreč, s 
spremljajočimi dejavnostmi za 
optimalizacijo upravljanja znanja in 
ohranjanje sposobnosti.
Napredni jedrski sistemi: boljša 
učinkovitost obstoječih sistemov in goriv 
ter raziskave naprednih reaktorskih 
sistemov, da bi ocenili njihov potencial, 
sposobnost preprečevanja širjenja in 
vplive na dolgoročno trajnost, vključno z 
dejavnostmi na področju temeljnih in 
ključnih medsektorskih raziskav (npr. 
raziskav materialov), raziskave gorivnih 
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ciklusov, inovativnih goriv in vidikov 
upravljanja odpadkov, vključno z 
ločevanjem in pretvorbo ter učinkovitejšo 
uporabo cepljivih snovi v obstoječih 
reaktorjih.

Or. fr

Predlog spremembe 32
Edit Herczog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varnost jedrskih naprav: obratovalna 
varnost sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, zlasti ocena življenjske dobe 
elektrarn in njihovo upravljanje, varnostna 
kultura (zmanjševanje tveganja človeške in
organizacijske napake), napredne 
metodologije za oceno varnosti, orodja za 
numerično simulacijo, instrumentacija in 
nadzor ter preprečevanje in ublažitev 
hujših nesreč, s spremljajočimi 
dejavnostmi za optimalizacijo upravljanja 
znanja in ohranjanje sposobnosti.

Varnost jedrskih naprav: obratovalna 
varnost sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, zlasti ocena življenjske dobe 
elektrarn in njihovo upravljanje, varnostna 
kultura (zmanjševanje tveganja človeške in 
organizacijske napake), napredne 
metodologije za oceno varnosti, orodja za 
numerično simulacijo, instrumentacija in 
nadzor ter preprečevanje in ublažitev 
hujših nesreč, s spremljajočimi 
dejavnostmi za optimalizacijo upravljanja 
znanja in ohranjanje sposobnosti. Dodatne 
dejavnosti, ki jih je treba uvesti zaradi 
nesreče v Fukušimi, naj vključujejo:
izboljšanje potresne odpornosti, ponovna 
opredelitev nesreč, nepredvidenih v 
zasnovi (beyond design basis), analiza 
običajnih napak, boljše obvladovanje 
izrednih razmer, preprečevanje zbiranja 
vodika iz parnih reakcij ali reakcij vročih 
kovin, zasnova sistemov 
filtriranja/izpiranja, ki prenesejo izreden 
pritisk plinov;

__________________
14. Razume se, da je Evropski raziskovalni 
svet (ERC) odgovoren za podporo 
pionirskih raziskav na vseh znanstvenih 
in tehnoloških področjih.
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Predlog spremembe 33
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varnost jedrskih naprav: obratovalna 
varnost sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, zlasti ocena življenjske dobe 
elektrarn in njihovo upravljanje, varnostna 
kultura (zmanjševanje tveganja človeške in 
organizacijske napake), napredne 
metodologije za oceno varnosti, orodja za 
numerično simulacijo, instrumentacija in 
nadzor ter preprečevanje in ublažitev 
hujših nesreč, s spremljajočimi 
dejavnostmi za optimalizacijo upravljanja 
znanja in ohranjanje sposobnosti.

Varnost jedrskih naprav: obratovalna 
varnost sedanjih in prihodnjih jedrskih 
naprav, predvsem ob upoštevanju 
preiskave nesreče v Fukušimi, zlasti ocena 
življenjske dobe elektrarn in njihovo 
upravljanje, varnostna kultura
(zmanjševanje tveganja človeške in 
organizacijske napake), napredne 
metodologije za oceno varnosti, orodja za 
numerično simulacijo, instrumentacija in 
nadzor ter preprečevanje in ublažitev 
hujših nesreč, s spremljajočimi 
dejavnostmi za optimalizacijo upravljanja 
znanja in ohranjanje sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 34
Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Napredni jedrski sistemi: boljša 
učinkovitost obstoječih sistemov in goriv 
ter raziskave naprednih reaktorskih 
sistemov, da bi ocenili njihov potencial, 
sposobnost preprečevanja širjenja in vplive 
na dolgoročno trajnost, vključno z 
dejavnostmi na področju temeljnih in 
ključnih medsektorskih raziskav (npr. 
raziskav materialov)14, raziskave gorivnih 

Napredni jedrski sistemi: boljša 
učinkovitost obstoječih sistemov in goriv 
ter raziskave naprednih reaktorskih 
sistemov, da bi ocenili njihov potencial, 
sposobnost preprečevanja širjenja in vplive 
na dolgoročno trajnost, vključno z 
dejavnostmi na področju temeljnih in 
ključnih medsektorskih raziskav (npr. 
raziskav materialov)14, raziskave gorivnih 
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ciklusov, inovativnih goriv in vidikov 
upravljanja odpadkov, vključno z 
ločevanjem in pretvorbo ter učinkovitejšo 
uporabo cepljivih snovi v obstoječih 
reaktorjih.

ciklusov, inovativnih goriv in vidikov 
upravljanja odpadkov, vključno z 
ločevanjem in pretvorbo ter učinkovitejšo 
uporabo cepljivih snovi v obstoječih 
reaktorjih. omenjene dejavnosti bi morale 
biti usmerjene v podporo evropske 
industrijske pobude za trajnostno jedrsko 
energijo, ki je bila sprejeta na konferenci 
o evropskem strateškem načrtu za 
energetsko tehnologijo v času belgijskega 
predsedovanja novembra 2010, vključno z 
zasnovo ključnih raziskovalnih projektov 
ASTRID, ALLEGRO, ALFRED in 
MYRRHA.

Or. en

Predlog spremembe 35
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – točka 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirati pridobivanje in širjenje 
znanstvenih sposobnosti in znanja po vsem 
sektorju ter s tem zagotoviti čim hitrejšo 
razpoložljivost ustrezno usposobljenih 
raziskovalcev, inženirjev in tehnikov kot 
tudi izboljšati usklajevanje med 
izobraževalnimi ustanovami Unije, da bi 
zagotovili enakovrednost kvalifikacij v 
vseh državah članicah.

Podpirati pridobivanje in širjenje 
znanstvenih sposobnosti in znanja pri 
zaščiti pred sevanjem in razgradnji 
jedrskih naprav ter s tem zagotoviti čim 
hitrejšo razpoložljivost ustrezno 
usposobljenih raziskovalcev, inženirjev in 
tehnikov kot tudi izboljšati usklajevanje 
med izobraževalnimi ustanovami Unije, da 
bi zagotovili enakovrednost kvalifikacij v 
vseh državah članicah.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Michèle Rivasi

Predlog sklepa
Priloga – del I – oddelek I.B – točka 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Človeški viri in usposabljanje: uskladitev 
nacionalnih programov in izpolnjevanje 
splošnih potreb po usposabljanju na 
področju jedrske znanosti in tehnologije s 
celo vrsto instrumentov, vključno s 
konkurenčnimi, kot del splošne podpore 
človeškim virom na vseh tematskih 
področjih. To vključuje podporo tečajem in 
mrežam usposabljanja ter ukrepe, s 
katerimi lahko sektor postane bolj 
privlačen za mlade znanstvenike in 
inženirje.

Človeški viri in usposabljanje: uskladitev 
nacionalnih programov in izpolnjevanje 
splošnih potreb po usposabljanju na 
področju zaščite pred sevanjem ter
znanosti in tehnologije razgradnje jedrskih 
naprav s celo vrsto instrumentov, vključno 
s konkurenčnimi, kot del splošne podpore 
človeškim virom na vseh tematskih 
področjih. To vključuje podporo tečajem in 
mrežam usposabljanja ter ukrepe, s 
katerimi lahko sektor postane bolj 
privlačen za mlade znanstvenike in 
inženirje.

Or. fr


