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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo 
za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0072),

– ob upoštevanju člena 7 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0077/2011),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za proračun (A7-0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

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

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.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V okviru sedmega okvirnega 
programa Euratom so bile uvedene tri 
večje evropske pobude za sodelovanje na 
področju jedrske znanosti in tehnologije. 
Te so tehnološka platforma za trajnostno 
jedrsko energijo (ang. kratica SNETP), 
tehnološka platforma za odlaganje 
odpadkov v geološke formacije (ang. 
kratica IGDTP) in multidisciplinarna 
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evropska pobuda za manjšo 
izpostavljenost (ang. kratica MELODI). 
Pobudi SNETP in IGDTP ustrezata ciljem 
načrta SET.  

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Cilj evropske industrijske pobude za 
trajnostno jedrsko energijo (ang. kratica 
ESNII) je do leta 2040 vzpostaviti hitre 
nevtronske reaktorje četrte generacije z 
zaprtim gorivnim ciklusom.  Pobuda 
zajema tri večje projekte: prototipni 
reaktor ASTRID (hlajen z natrijem), 
poskusni reaktor ALLEGRO (hlajen s 
plinom) in pilotna naprava reaktorja 
MYRRHA (hlajenega s svincem).

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Okvirni program (2012-2013) bo 
prispeval k izvajanju načrta SET. Ukrepi 
iz programa bi morali upoštevati agendo 
strateškega raziskovanja iz treh obstoječih 
evropskih tehnoloških platform za jedrsko 
energijo:  SNETP, IGDTP in MELODI. 

Or. en
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Obrazložitev

V letih 2012-2013 bi se lahko več pozornosti namenilo potrebni skladnosti med raziskavami 
in dejavnostmi usposabljanja ter agendam strateškega raziskovanja iz treh večjih evropskih 
pobud za sodelovanje, ki so bile sprožene v okviru sedmega okvirnega programa Euratom: 
evropska industrijska pobuda za trajnostno jedrsko energijo v okviru načrta SET, ki zajema 
pobudi SNETP in IGDTP, ter pobuda MELODI.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Priloga I – Naslov I B – Cilj

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev trdne znanstvene in tehnične 
osnove, da bi pospešili praktične rešitve za 
varnejše ravnanje z dolgoživimi 
radioaktivnimi odpadki, spodbujanje zlasti 
varnejše, z vidika virov učinkovitejše in 
stroškovno učinkovite jedrske energije ter 
zagotavljanje močnega in družbeno 
sprejemljivega sistema zaščite ljudi in 
okolja pred vplivi ionizirajočega sevanja. 

Vzpostavitev trdne znanstvene in tehnične 
osnove, da bi pospešili praktične rešitve za 
varnejše ravnanje z dolgoživimi 
radioaktivnimi odpadki, spodbujanje zlasti 
varnejše, z vidika virov učinkovitejše in 
stroškovno učinkovite jedrske energije ter 
zagotavljanje močnega in družbeno 
sprejemljivega sistema zaščite ljudi in 
okolja pred vplivi ionizirajočega sevanja. 
Pri razgradnji zastarelih sistemov je treba 
posebno pozornost nameniti dolgoživim 
jedrskim odpadkom.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga I – Naslov I B – Delovanje – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Človeški viri in usposabljanje 5. Človeški viri in usposabljanje

Podpora ohranitvi in nadaljnjemu 
raziskovanju znanstvene pristojnosti in 
človeških kapacitet z namenom 
zagotavljanja dolgoročne razpoložljivosti 
ustrezno usposobljenih raziskovalcev, 
inženirjev in zaposlenih na jedrskem 
področju.

Nadaljnja podpora zadržanju in 
usposabljanju strokovnega osebja, kar je 
potrebno za ohranitev jedrske 
neodvisnosti Unije. V Uniji je nujno treba 
zadržati strokovno znanje s področja 
jedrske energije, med drugim v zvezi z 
razgradnjo in ravnanjem z dolgoživimi 
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odpadki, saj bo jedrska energija igrala 
ključno vlogo v mešanici energetskih 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga I – Naslov II – Delovanje – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Jedrska varnost, kar bo usmerjeno v 
nadaljnjo podporo uresničevanju zavez 
Skupnosti, zlasti razvijanju metod za 
nadzor nad objekti gorivnega ciklusa, 
izvajanju dodatnega protokola, vključno z 
okoljskim vzorčenjem in celostnimi 
zaščitnimi ukrepi, in preprečevanju zlorabe 
jedrskega in radioaktivnega materiala, 
povezane z nedovoljenim prometom s 
takim materialom, vključno z jedrsko 
forenziko.

3. Jedrska varnost, kar bo usmerjeno v 
nadaljnjo podporo uresničevanju zavez 
Skupnosti, zlasti razvijanju metod za 
nadzor nad objekti gorivnega ciklusa, 
izvajanju dodatnega protokola, vključno z 
okoljskim vzorčenjem in celostnimi 
zaščitnimi ukrepi, in preprečevanju zlorabe 
jedrskega in radioaktivnega materiala, 
povezane z nedovoljenim prometom s 
takim materialom, vključno z jedrsko 
forenziko. Potrebno je uporabiti najboljše 
instrumente nadzora nad vsemi civilnimi 
jedrskimi dejavnostmi, med njimi nad 
prevozom in hrambo radioaktivnega 
materiala. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga II – točka 2 – črka a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni projekti 1. Skupni projekti
Podpora raziskovalnim projektom, ki jih 
izvajajo konzorciji z udeleženci iz različnih 
držav, da bi razvili novo znanje in 
tehnologijo, izdelke ali skupne vire za 
raziskave. Obseg, področje uporabe in 

Podpora raziskovalnim projektom, ki jih 
izvajajo konzorciji z udeleženci iz različnih 
držav, da bi razvili novo znanje in 
tehnologijo, izdelke ali skupne vire za 
raziskave. Obseg, področje uporabe in 
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notranja organizacija projektov se lahko 
razlikujejo od področja do področja in od 
teme do teme. Za dosego določenega cilja 
lahko projekti vključujejo različne 
raziskovalne dejavnosti, od majhnih ali 
srednje velikih do obsežnih integriranih 
projektov, pri katerih je treba zbrati znatno 
količino virov. Podpora usposabljanju in 
poklicnemu razvoju raziskovalcev bo 
vključena v delovne načrte projektov.

notranja organizacija projektov se lahko 
razlikujejo od področja do področja in od 
teme do teme. Za dosego določenega cilja 
lahko projekti vključujejo različne 
raziskovalne dejavnosti, od majhnih ali 
srednje velikih do obsežnih integriranih 
projektov, pri katerih je treba zbrati znatno 
količino virov. Podpora usposabljanju in 
poklicnemu razvoju raziskovalcev bo 
vključena v delovne načrte projektov. V 
osnutek delovnega programa bodo 
vključene dejavnosti za standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga II – točka 2– črka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Usklajevalni in podporni ukrepi 3. Usklajevalni in podporni ukrepi

Podpora dejavnostim, namenjenim 
usklajevanju usklajevalnih ali podpornih 
raziskovalnih dejavnosti (povezovanje v 
mreže, izmenjave, nadnacionalni dostop do 
raziskovalnih infrastruktur, študije, 
konference, prispevki med izgradnjo nove 
infrastrukture itd.) ali spodbujanju razvoja 
človeških virov (npr. povezovanje v mreže 
in vzpostavljanje programov 
usposabljanja). Ti ukrepi se lahko izvajajo
tudi z drugimi sredstvi, ne le z razpisi za 
zbiranje predlogov.

Podpora dejavnostim, namenjenim 
usklajevanju usklajevalnih ali podpornih 
raziskovalnih dejavnosti (povezovanje v 
mreže, izmenjave, nadnacionalni dostop do 
raziskovalnih infrastruktur, študije,  
sodelovanje v organih za standardizacijo, 
konference, prispevki med izgradnjo nove 
infrastrukture itd.) ali spodbujanju razvoja 
človeških virov (npr. povezovanje v mreže 
in vzpostavljanje programov 
usposabljanja). Ti ukrepi se lahko izvajajo 
tudi z drugimi sredstvi, ne le z razpisi za 
zbiranje predlogov.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 7. marca 2011 objavila sveženj zakonodajnih predlogov za nadaljnje dejavnosti 
Euratoma na področju jedrskih raziskav in usposabljanja za leti 2012 in 2013.
Zakonodajni sveženj je sestavljen iz osnutkov sklepov Sveta za okvirni program, posebnih 
programov za neposredne in posredne ukrepe ter predpisov o udeležbi podjetij, raziskovalnih 
centrov in univerz pri dejavnostih iz okvirnega programa in obveščanju o dognanjih raziskav. 

1. Poročevalec pozdravlja in podpira splošno shemo predloga:

Zakonodajni sveženj je namenjen nadaljnji podpori raziskovalnim in razvojnim dejavnostim 
na področju jedrske energije iz sedmega okvirnega programa Euratom (2007–2011). V skladu 
s tekočo finančno perspektivo (2007-2013) in časovnim načrtom sedmega okvirnega 
programa EU (2007–2013) predlogi zajemajo le dve leti (2012-2013). 
Raziskave, ki jih sofinancira Euratom, so pomembne za krepitev varnosti, učinkovite uporabe 
virov in stroškovne učinkovitosti jedrske fisije in drugih vrst uporabe sevanja v industriji in 
medicini, nekateri izmed raziskovalnih projektov pa igrajo ključno spodbujevalno vlogo v 
nedavni vzpostavljeni evropski industrijski pobudi za trajnostno jedrsko energijo (ang. kratica 
(ESNII), ki je ena izmed šestih evropskih industrijskih pobud, sproženih v okviru evropskega 
strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET) v letu 2010. 
Predlogi za okvirni program Euratom so jasno povezani s cilji strategije Evropa 2020 in 
Energija 2020. S podporo predtržnim raziskavam in olajševanju prenosa tehnologije med 
akademsko sfero in industrijo bo okvirni program Euratom prispeval k izvajanju pobude za 
„Unijo inovacij“, z bistvenim izboljšanjem splošne trajnosti jedrske energije pa k izvajanju 
pobude za „Evropo, gospodarno z viri“. Ker program obenem v vseh svojih dejavnostih 
poudarja usposabljanje in spodbuja konkurenčnost obstoječe jedrske industrije ter ustvarja 
nov sektor visokotehnološke industrije posebej za fuzijsko energijo, bo prispeval tudi k rasti 
in odpiranju novih delovnih mest na številnih področjih.

2. Poročevalec želi povzeti glavne prednostne naloge

 Posledice nesreče v Fukušimi
Poročevalec meni, da po nesreči v Fukušimi Evropa potrebuje več jedrskih raziskav in razvoja 
in ne manj. Ne glede na to, da so se nekatere države članice odločile za postopno ukinitev 
uporabe jedrske energije, je treba jedrske raziskave in razvoj nadaljevati na evropski ravni, da 
bi povečali varnost jedrske fisije, da bi lahko upravljali obstoječe reaktorje, ravnanje z 
odpadki, demontažo in razgradnjo in druge vrste uporabe sevanja v industriji in medici ter da 
bi okrepili jedrsko varnost, in sicer z zaščitnimi ukrepi na jedrskem področju, neširjenjem 
jedrskega orožja, bojem proti nezakonitemu trgovanju in jedrsko forenziko.

Skupne evropske jedrske raziskave in usposabljanje so ključnega pomena za krepitev 
evropske konkurenčnosti, gospodarske rasti in znanstvene odličnosti. Ustrezno usklajevanje in 
izmenjava znanj sta lahko orodji za uspešno upoštevanje dognanj iz raziskovalnih in razvojnih 
dejavnosti v zvezi z jedrskimi elektrarnami, namenjenih boljšemu razumevanju pojavov 
nesreč. Tako bi lahko bil program Euratom, v katerem bi bil poudarek na varnosti, skupaj z 
nenehnim hitrim razvojem v razvijajočih se gospodarstvih (zlasti v Aziji) pomembna 
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pridobitev za jedrske programe v Evropi, Rusiji in ZDA. To bi lahko vodilo v oblikovanje 
obsežnega trga jedrske industrije, pri čemer bi dejavnosti in programi Euratom evropski 
jedrski industriji pomagali pri ponovni pridobitvi verodostojnosti glede varnosti reaktorjev.

 Jedrska fisija
Jedrska energija igra pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev evropskega strateškega 
energetskega načrta (načrtu SET), kot so zmanjšanje ogljikovih emisij, večja zanesljivost 
oskrbe z energijo, manjša odvisnost od oskrbe z energijo iz nestabilnih delov sveta in 
povečana industrijska konkurenčnost. Jedrska fisija trenutno predstavlja skoraj eno tretjino 
oskrbe z elektriko v Evropi.

Poročevalec poudarja pomen jedrskih dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča na 
področju zaščitnih ukrepov in neširjenja jedrskega orožja, ravnanja z odpadki, varnosti 
jedrskih naprav in gorivnega ciklusa, radioaktivnosti v okolju in zaščite pred sevanjem. Za 
doseganje teh ciljev je treba nenehno posodabljati znanje, veščine in usposobljenost, da se 
zagotovijo potrebno vrhunsko strokovno znanje in izkušnje na področju varnosti jedrskih 
reaktorjev in zaščite na jedrskem področju. Vse dejavnosti, ki jih predvideva Skupno 
raziskovalno središče, morajo potekati na najvišji ravni.

Poročevalec ocenjuje, da je v skladu z evropsko industrijsko pobudo za trajnostno jedrsko 
energijo nujno treba razviti nove tehnologije, kot so hitri nevtronski reaktorji četrte 
generacije. Sedanji jedrski sistemi porabijo manj kot odstotek potencialne energije iz virov 
urana.  S sistemi četrte generacije, ki si prizadevajo za večjo varnost in učinkovitost, pa bo 
poraba virov urana okoli petdesetkrat učinkovitejša in bo zadostovala za več tisoč let, s čimer 
se bo zmanjšal obseg radioaktivnih odpadkov in okrepil dolgoročni prispevek jedrske energije 
h gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika.

 Raziskave na področju fuzije
Poročevalec ocenjuje, da je mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER) projekt z 
jasno evropsko dodano vrednostjo in s pomembnim prihodnjim učinkom za področje raziskav 
in inovacij. Raziskovalni projekt ITER je dragocen, saj Evropi v prihodnosti ponuja možnosti 
za varne, trajnostne, okolju prijazne in gospodarsko učinkovite energetske vire. Zato se 
njegovega financiranja ne bi smelo ustaviti. 

Pomembno je, da se namenijo finančna zagotovila projektu ITER in njegovim spremljevalnim 
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim, med njimi reaktorju JET, ki se nahaja v 
znanstvenem centru Culham v Veliki Britaniji in je trenutno največji tokamak na svetu. 
Reaktor JET je ključnega pomena za uspeh projekta ITER in njegovo stroškovno 
učinkovitost, saj se veliko materialov in sestavin, ki naj bi se uporabljali v projektu, preizkuša 
v tem reaktorju. Veljavna pogodba za reaktor JET poteče konec tega leta, nova pa ne more 
biti sklenjena, dokler ne bo sprejet okvirni program Euratom za leti 2012-2013.  Glede na 
omenjeno je jasno, da je za reaktor JET v letu 2012 potrebno nameniti sredstva in odločitev o 
tem čimprej sporočiti.

 Ravnovesje med fuzijo in fisijo
Poročevalec meni, da čeprav so jasno potrebne nadaljnje raziskave v zvezi s proizvodnjo 
fuzijske energije, pa do njene uporabe v komercialne namene ne bo prišlo pred koncem tega 
stoletja.  Nasprotno pa so sistemi pridobivanja energije iz jedrskega cepljenja že dokazali 
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zanesljivo delovanje na komercialni ravni, novi sistemi, kot je GEN IV, pa ponujajo varnejšo 
in učinkovitejšo uporabo virov z manj odpadki za zadovoljevanje potreb po energiji do leta 
2050 in kasneje do leta 2100. 

Delovanje na področju fisije lahko nudi pomemben zagon fuziji, po drugi strani pa je pri 
razvoju fisijskih sistemov četrte generacije potrebno reševati tehnološke izzive, podobne 
tistim, s katerimi se srečujejo ITER in fuzijske elektrarne.  Iz tega sledi da je potrebna 
nadaljnja sinergija med raziskavami s področji fuzije in fisije ter da je treba v prihodnjih 
okvirnih programih vzpostaviti ustrezne sheme za odkrivanje in spodbujanje skupnih raziskav 
strokovnjakov s teh področij.


