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* 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 uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti 
za atomsko energijo (2014–2018), ki dopolnjuje Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0812),

– ob upoštevanju člena 7 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0009/2012),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun in Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2012),

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 Parlament obvesti, 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

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ne glede na možni vpliv jedrske 
energije na oskrbo z energijo in 
gospodarski razvoj pa lahko hude jedrske 
nesreče ogrožajo zdravje ljudi. Zato je 
treba v okviru programa Euratoma za 
raziskave in usposabljanje kar največ 
pozornosti nameniti jedrski zaščiti, in 
kadar je potrebno, varnostnim vidikom.

(4) Ne glede na možni vpliv jedrske 
energije na oskrbo z energijo in 
gospodarski razvoj pa lahko hude jedrske 
nesreče, širjenje jedrskega orožja in 
jedrski terorizem ogrožajo zdravje ljudi. 
Zato je treba v okviru programa Euratoma 
za raziskave in usposabljanje kar največ 
pozornosti nameniti jedrski zaščiti in,
kadar je potrebno, varnostnim vidikom.
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Pozornost je treba posvetiti tudi tretjim 
državam, ki mejijo na Unijo, in čezmejnim 
vidikom jedrske varnosti, ki poudarjajo 
dodano vrednost Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Vedno je pomembno poudarjati možno tveganje, ki ga predstavljata širjenje jedrskega orožja 
in jedrski terorizem. Glede na naravo radioaktivnosti je prav tako pomembno upoštevati 
nekatere jedrske objekte, ki niso na ozemlju Unije, a bi lahko vplivali nanj.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ker imajo vse države članice jedrske 
objekte ali uporabljajo radioaktivne 
materiale, zlasti za medicinske namene, je 
Svet v svojih sklepih z dne 2. decembra 
2008 prepoznal nenehno potrebo po 
strokovnem znanju na jedrskem področju, 
pridobljenim zlasti z ustreznim 
izobraževanjem in usposabljanjem, ki sta 
povezana z raziskavami in se usklajujeta
na ravni Skupnosti.

(5) Ker imajo vse države članice jedrske 
objekte ali uporabljajo radioaktivne 
materiale, zlasti za medicinske namene, je 
Svet v svojih sklepih z dne 2. decembra 
2008 prepoznal nenehno potrebo po 
strokovnem znanju na jedrskem področju, 
pridobljenim zlasti z ustreznim 
izobraževanjem in usposabljanjem, ki sta 
povezana z raziskavami, ter boljšimi 
delovnimi pogoji, ki se usklajujejo na 
ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na majhno, a možno nevarnost, da bi bili raziskovalci in delavci na področju jedrske 
energije lahko izpostavljeni škodljivim materialom, se moramo zavedati, da Unija ne bi smela 
nikoli opustiti prizadevanj za izboljšanje varnostnih standardov za vse udeležene.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) S podpisom sporazuma o ustanovitvi (6) S podpisom sporazuma o ustanovitvi 
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Mednarodne organizacije za fuzijsko 
energijo ITER za skupno izvajanje projekta 
mednarodnega termonuklearnega 
poskusnega reaktorja ITER7 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.

Mednarodne organizacije za fuzijsko 
energijo ITER za skupno izvajanje projekta 
mednarodnega termonuklearnega 
poskusnega reaktorja ITER7 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. Vendar pa je treba 
financiranje projekta ITER zagotoviti v 
sklopu večletnega finančnega okvira.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bo projekt ITER v veliki meri obravnavan v drugem zakonodajnem aktu, je 
odgovornost Evropskega parlamenta opozoriti Komisijo in Svet Evropske unije na to, da bi 
moralo biti financiranje projekta kot doslej zagotovljeno v sklopu večletnega finančnega 
okvira. Komisija ni predložila nobenega logičnega razloga, zakaj bi bilo treba projekt iz tega 
izvzeti.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi dopolnili druge prednostne 
naloge Unije za prihodnja desetletja, bi 
moral okvir za raziskovalne dejavnosti na 
področju jedrske fisije podpreti obstoječe 
cilje in predloge Unije, kot sta Strateški 
načrt za energetsko tehnologijo (načrt 
SET) in „Energetski načrt 2050“. Ta 
okvir bi moral podpreti tudi evropsko 
industrijsko pobudo za trajnostno jedrsko 
energijo (ESNII). Okvir bi moral 
dopolniti tudi širše predloge Unije v 
smislu sodelovanja s tretjimi državami, 
kolikor je to mogoče.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da bi okvir služil kot dopolnilo že dogovorjenih in zastavljenih prednostnih 
nalog Unije. Okvir bi moral zagotavljati tudi dodatno podporo za evropsko industrijsko 
pobudo za trajnostno jedrsko energijo (ESNII), ki je bila uvedena novembra 2010.

Predlog spremembe 5

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 ter 
še naprej podpirati dejavnosti obstoječih 
povezanih in pomožnih projektov, kot je 
Joint European Torus (JET). 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, tudi 
zagotavljanju njegovega financiranja v 
sklopu večletnega finančnega okvira na 
celovit in pregleden način. Zagotovljena 
sredstva iz večletnega finančnega okvira 
bodo jamčila zavezanost Skupnosti k 
dolgoročnemu uspehu projekta in 
preprečila, da bi stroški naknadno 
eksponentno naraščali. Ohranjanje 
vodilne vloge Evrope v fuzijski znanstveni 
skupnosti je eden glavnih ciljev tega 
okvira.

Or. en

Obrazložitev

Poleg ITER obstajajo še drugi pomembni projekti na področju fuzijske energije, na primer 
JET, ki poteka že več let in predstavlja vir pomembnih, stalnih raziskav o prihodnosti fuzijske 
energije pred načrtovanim datumom začetka projekta ITER. Za vzdržnost projekta ITER je 
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pomembno, da se te raziskave nadaljujejo.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Skupno raziskovalno središče (JRC) bi 
moralo še naprej zagotavljati neodvisno in 
k uporabnikom usmerjeno znanstveno in 
tehnološko podporo pri oblikovanju, 
razvoju, izvajanju in spremljanju politik 
Skupnosti, zlasti pri raziskavah in 
usposabljanju na področju jedrske varnosti 
in zaščite.

(8) Skupno raziskovalno središče (JRC) bi 
moralo še naprej zagotavljati neodvisno in 
k uporabnikom usmerjeno znanstveno in 
tehnološko podporo pri oblikovanju, 
razvoju, izvajanju in spremljanju politik 
Skupnosti in, če je primerno, 
mednarodnih politik, zlasti pri raziskavah 
in usposabljanju na področju jedrske 
varnosti in zaščite.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 
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“9, 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 

(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 s posebnim 
poudarkom na varnosti, zaščiti pred 
sevanjem, vključno z boljšimi delovnimi 
pogoji za tiste, ki delajo neposredno z 
jedrskimi materiali, razgradnji jedrskih 
objektov 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“9, v 
katerem je navedla, da namerava prek JRC 
okrepiti znanstvene dokaze, na podlagi 
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usmeril na prednostne naloge politike 
Unije.

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.

Or. en

Obrazložitev

Poleg potrebnih standardov delovnih pogojev ne smemo pozabiti, da je tudi razgradnja 
jedrskih objektov ključnega pomena za prihodnost.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) S ciljem poglabljanja odnosa med 
znanostjo in družbo ter krepitve javnega 
zaupanja v znanost bi moral program 
Euratoma dajati prednost ozaveščeni 
udeležbi državljanov in civilne družbe v 
raziskovalnih in inovativnih vsebinah s 
spodbujanjem znanstvenega izobraževanja, 
povečevanjem dostopnosti do 
znanstvenega znanja, razvijanjem 
odgovornih programov na področju 
raziskav in inovacij, ki ustrezajo skrbem in 
pričakovanjem državljanov in civilne 
družbe, ter z olajšanjem njihovega 
sodelovanja v dejavnostih programa 
Euratoma.

(11) S ciljem poglabljanja odnosa med 
znanostjo in družbo ter krepitve javnega 
zaupanja v znanost bi moral program 
Euratoma dajati prednost ozaveščeni 
udeležbi državljanov in civilne družbe v 
raziskovalnih in inovativnih vsebinah s 
spodbujanjem znanstvenega izobraževanja, 
povečevanjem dostopnosti do 
znanstvenega znanja, razvijanjem 
odgovornih programov na področju 
raziskav in inovacij, ki ustrezajo skrbem in 
pričakovanjem državljanov in civilne 
družbe, ter z olajšanjem njihovega 
sodelovanja v dejavnostih programa 
Euratoma. To bi moralo vključevati tudi 
prizadevanja za večjo privlačnost 
znanstvenih in raziskovalnih poklicev za 
novo generacijo raziskovalcev, zlasti iz 
tistih skupin, ki so v raziskovalnih 
dejavnostih premalo zastopane.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je na področju jedrskih raziskav v Uniji veliko strokovnjakov, je bistveno, da se v 
jedrsko znanost vključi naslednja generacija raziskovalcev. Med raziskovalci je trenutno 
premajhna zastopanost žensk in tudi drugih skupin, ki jih je treba pritegniti.
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Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Program Euratoma bi moral prispevati 
k privlačnosti raziskovalnega poklica v 
Uniji. Ustrezno pozornost je treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, 
skupaj z drugimi ustreznimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v okviru Evropskega 
raziskovalnega prostora, ob upoštevanju 
njihove prostovoljnosti.

(13) Program Euratoma bi si moral 
prizadevati za večjo privlačnost
raziskovalnega poklica v Uniji s splošnim 
ciljem večje prepoznavnosti znanosti v 
družbi, a tudi s tem ciljem, da se prepreči 
kakršno koli pomanjkanje strokovnega 
znanja v Uniji ali „bega možganov“ iz 
Unije v tretje države. Čeprav je v Uniji v 
tem trenutku veliko strokovnega znanja, 
je izjemno pomembno, da se usposobi 
nova generacija jedrskih raziskovalcev na 
vseh področjih jedrskih raziskovalnih 
dejavnosti. Program Euratom si bo na 
vseh ravneh prizadeval zagotoviti tudi 
evropsko dodano vrednost za vse tiste, ki 
bi radi sodelovali v jedrskih raziskavah.
Ustrezno pozornost je treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, 
skupaj z drugimi ustreznimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v okviru Evropskega 
raziskovalnega prostora, ob upoštevanju 
njihove prostovoljnosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

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 

(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 



PE489.630v01-00 12/36 PR\903020SL.doc

SL

zvezi s konkurenčnostjo. Posebno 
pozornost je treba nameniti sodelovanju 
malih in srednje velikih podjetij.

zvezi s konkurenčnostjo. Posebno 
pozornost je treba nameniti sodelovanju 
malih in srednje velikih podjetij (MSP).
Potreba, da MSP črpajo več razpoložljivih 
sredstev Skupnosti, mora veljati za tista 
podjetja, ki so dejavna na področju 
jedrskega raziskovanja, kot velja na 
drugih področjih. Okvirni program 
Euratoma bi moral podpirati MSP v vseh 
fazah v inovacijski verigi, še zlasti pa tiste 
dejavnosti, ki so bližje trgu, med drugim z 
uporabo inovativnih finančnih 
instrumentov. Takšna podpora bi morala 
vključevati poseben instrument za MSP in 
vse revidirane finančne instrumente, ki bi 
morali zagotoviti ustrezne ukrepe, da se 
sprosti ves inovacijski potencial MSP, in 
ki bodo na voljo s programom 
financiranja Obzorje 2020 in tudi s 
podobnimi programi, kot je Program za 
konkurenčnost podjetij in MSP (2014 -
2020) (COSME).

Or. en

Obrazložitev

Cilj programa Obzorje 2020 je izboljšati položaj MSP v celotni Uniji. MSP so ključna za 
odpiranje novih delovnih mest v celotni Uniji, toda imajo pogosto težave z dostopom do 
sredstev Unije zaradi upravnih obremenitev in so večkrat premalo zastopana v jedrskih 
raziskovalnih dejavnostih. Na vseh ravneh bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi se pri 
imenovanju skupin neodvisnih strokovnjakov zagotovi ustrezno ravnovesje med industrijo, 
MSP in akademskim svetom. Zlasti pa ni dovolj, da imajo MSP le dostop do namenskih 
instrumentov za MSP, poenostavitev bi namreč morala povečati njihov potencial.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Program Euratoma bi moral 
spodbujati sodelovanje s tretjimi 
državami, zlasti na področju varnosti, na 
podlagi skupnega interesa in vzajemnih 
koristi.

(17) Ta program bi moral upoštevati 
predvsem vse jedrske objekte v tretjih 
državah, ki mejijo na Unijo, zlasti če so na 
območju, ki je dovzetno za naravne 
nesreče. Mednarodno sodelovanje na 
področju jedrske energije bi moralo 
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obsegati ustrezne instrumente za 
zavarovanje vzajemnih finančnih 
obveznosti. To mora vključevati pogodbe o 
sodelovanju in vzajemne finančne 
obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Na vrhu o jedrski varnosti v Seulu 2012 je predsednik Van Rompuy izrazil željo, da bi se 
začela razvijati „svetovna kultura jedrske varnosti“. Pomembno je, da Unija prispeva k vsem 
prizadevanjem za dvig standardov jedrske varnosti po vsem svetu.

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Potrebo po novem pristopu k nadzoru 
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 programov11 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.

(19) Potrebo po novem pristopu k nadzoru 
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 že večkrat 
pozval k premiku k veliko večji upravni in 
finančni poenostavitvi. V svoji resoluciji z 
dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi 
izvajanja okvirnih raziskovalnih 
programov11 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.
Program Euratoma bi moral tudi ustrezno 
upoštevati pomisleke in priporočila 
raziskovalne skupnosti, kot je zapisano v 
končnem poročilu strokovne skupine o 
„vmesni oceni Sedmega okvirnega 
programa“ z dne 12. novembra 2010 in 
tudi v zeleni knjigi Komisije z dne 9. 
februarja 2011 z naslovom „Spremeniti 
izzive v priložnosti: na poti k skupnemu 
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strateškemu okviru za financiranje 
raziskav in inovacij v EU“. 

Or. en

Obrazložitev

Okvir bi moral upoštevati program poenostavitev Obzorja 2020 in bo sledil predpisanim 
pravilom o udeležbi. Obetamo si, da bo to razbremenilo MSP, univerze in druge večjega 
deleža upravnih obremenitev predhodnih okvirnih programov ter olajšalo pripravo predlogov 
in upravljanje projektov, razmisliti pa bi morali o možnosti neuporabe (opt-out) za določene 
vrste udeležencev, kot so univerze in nepridobitne organizacije, ki so že sprejele sistem 
ugotavljanja celotnih stroškov. 

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in ob večji vlogi, ki jo je dobil 
Evropski parlament z vidika 
proračunskega postopka, bi morali 
obravnavati veljavni pravni okvir.

Or. en

Obrazložitev

Lizbonska pogodba je Parlamentu podelila pristojnosti za sprejetje proračuna EU, ki so 
enakovredne pristojnostim Sveta. Evropski parlament je leta 2011 sprejel 2011/0046(NLE), s 
katerim je pozval k začetku postopka za spremembo Pogodbe Euratom, da bi okrepili njene 
določbe o pravicah Evropskega parlamenta do informacij in njegovih pravicah 
sozakonodajalca pri zadevah v zvezi z raziskavami Euratom in varstvom okolja, z namenom, 
da se med drugim olajšajo prihodnji proračunski postopki.

Predlog spremembe 14

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj programa Euratoma je 
izboljšanje jedrske zaščite in varnosti ter 
zaščite pred sevanjem ter prispevanje k 

1. Splošni cilj programa Euratoma je 
izboljšanje jedrske zaščite in varnosti ter 
zaščite pred sevanjem ter prispevanje k 
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dolgoročni dekarbonizaciji energetskega 
sistema na varen, učinkovit in zanesljiv 
način. Splošni cilj se izvaja z dejavnostmi, 
določenimi v Prilogi I, v obliki 
neposrednih ali posrednih ukrepov, ki
dosegajo posebne cilje, navedene v 
odstavkih 2 in 3 tega člena.

dolgoročni dekarbonizaciji energetskega 
sistema na varen, učinkovit in zanesljiv 
način, prispevanje k drugim področjem 
raziskav, ki so povezana z jedrskimi 
raziskavami, kot so medicinske raziskave, 
in zagotavljanje dolgoročne prihodnosti 
evropskih jedrskih raziskav. Splošni cilj se 
izvaja z dejavnostmi, določenimi v Prilogi 
I, v obliki neposrednih ali posrednih 
ukrepov, ki dosegajo posebne cilje, 
navedene v odstavkih 2 in 3 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 15

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpora varnemu delovanju jedrskih 
sistemov;

(a) podpora varnemu delovanju vseh 
obstoječih civilnih jedrskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 16

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izboljšanje zaščite pred sevanjem; (d) izboljšanje zaščite pred sevanjem in 
prizadevanje za vzdrževanje najvišje ravni 
delovnih pogojev za tiste, ki delajo 
neposredno z jedrskimi materiali;

Or. en

Predlog spremembe 17

Člen 3 – odstavek 2 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spodbujanje inovacij in konkurenčnosti
industrije;

(g) spodbujanje inovacij in vodilne vloge 
evropske industrije na področju fisije in 
fuzije;

Or. en

Obrazložitev

Unija trenutno velja za vodilno območje za strokovno znanje in izkušnje na področju fuzije in 
fisije, zato je pomembno, da tega statusa ne izgubi in da se na njegovi podlagi lahko 
pritegnejo novi raziskovalci in naložbe.

Predlog spremembe 18

Člen 3 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) podpora prednostnim nalogam, 
določenim v programu Obzorje 2020: 
odlična znanost, vodilni položaj v 
industriji in družbeni izzivi;

Or. en

Obrazložitev

Jedrske raziskave podpirajo vse tri cilje programa Obzorje 2020: odlično znanost, vodilni 
položaj v industriji in spopadanje z velikimi družbenimi izzivi. 

Predlog spremembe 19

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšanje jedrske varnosti, vključno z: 
varnostjo goriva in reaktorjev, ravnanjem z 
odpadki in njihovo razgradnjo ter 
pripravljenostjo na izredne dogodke;

(a) izboljšanje jedrske varnosti, vključno z: 
varnostjo goriva in reaktorjev, ravnanjem z 
odpadki in njihovo razgradnjo, 
pripravljenostjo na izredne dogodke ter 
delovnimi pogoji za tiste, ki delajo 
neposredno z jedrskimi materiali;
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Or. en

Predlog spremembe 20

Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izboljšanje upravljanja znanja, 
izobraževanja in usposabljanja;

(d) izboljšanje upravljanja znanja, 
izobraževanja in usposabljanja, vključno s 
povečanjem obsega jedrskih raziskav med 
evropskimi raziskovalci in tudi s 
pritegnitvijo raziskovalcev iz držav zunaj 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 21

Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpora politiki Unije o jedrski varnosti 
in zaščiti ter ustrezni razvijajoči se 
zakonodaji Unije.

(e) podpora politiki Unije o jedrski varnosti 
in zaščiti ter ustrezni razvijajoči se 
zakonodaji Unije, vključno s prizadevanji 
za razvoj mednarodno priznanih 
standardov jedrske varnosti za fisijske 
reaktorje; 

Or. en

Obrazložitev

Okvirni program za fisijo bi prav tako moral še naprej podpirati predstavitvene reaktorje, ki 
obratujejo v Uniji in nas pripravljajo na prihodnost fisijskih reaktorjev.

Predlog spremembe 22

Člen 3 – odstavek 3 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) reševanje morebitnega pomanjkanja 
veščin v zvezi z jedrskim strokovnim 
znanjem in preprečevanje morebitnega 
uhajanja znanja ali „bega možganov“ v 
zvezi z jedrskimi znanstveniki iz Unije v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 23

Člen 3 – odstavek 3 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) dopolnitev vseh predlaganih 
potrebnih izboljšav varnosti na podlagi 
rezultatov testov izjemnih situacij, 
opravljenih na vseh jedrskih reaktorjih v 
Uniji in tretjih državah, ki mejijo na 
Unijo;

Or. en

Obrazložitev

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Dai-iči na Japonskem so leta 2011 v vseh jedrskih 
elektrarnah v Uniji opravili teste izjemnih situacij. Pomembno je, da okvir podpira vsa 
prizadevanja Unije, katerih namen je izboljšati varnost v jedrskih elektrarnah na podlagi 
rezultatov teh testov.

Predlog spremembe 24

Člen 3 – odstavek 3 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) podpora programu poenostavitev 
Obzorje 2020, ki zmanjšuje upravne
obremenitve predhodnih okvirov, zlasti za 
MSP, univerze in manjše raziskovalne 
ustanove. 
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Or. en

Predlog spremembe 25

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Program Euratoma se izvaja na način, ki 
zagotavlja, da podprte prednostne naloge in 
ukrepi ustrezajo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, oblikovanja politike, 
trgov in družbe.

4. Program Euratoma se izvaja na način, ki 
zagotavlja, da podprte prednostne naloge in 
ukrepi ustrezajo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, oblikovanja politike, 
trgov in družbe ter neposredne posledice 
nesreč, povezanih z jedrsko varnostjo, naj 
se zdijo še tako neverjetne.

Or. en

Predlog spremembe 26

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 27

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posredni ukrepi programa za fuzijske 
raziskave in razvoj – 709,713 milijonov 
EUR,

(a) posredni ukrepi programa za fuzijske 
raziskave in razvoj – [709,713 milijonov 
EUR, ]
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Or. en

Predlog spremembe 28

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Projekt ITER se vključi v okvir in 
financira iz večletnega finančnega okvira 
na celovit in pregleden način. 

Or. en

Obrazložitev

Projekt ITER bi se moral financirati iz večletnega finančnega okvira, da se preprečijo 
vsakršne domneve o prekinitvi sodelovanja pri projektu, kar bi lahko bilo škodljivo za interese 
Skupnosti. Dolgoročni uspeh projekta ITER bi lažje zagotovilo nadaljnje financiranje iz 
večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe 29

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) neposredni ukrepi – 724,319 milijonov 
EUR.

(c) neposredni ukrepi – [724,319 milijonov 
EUR. ]

Or. en

Obrazložitev

Skupni znesek bo predmet pogajanj v sklopu večletnega finančnega okvira. Skupni zneski, 
dodeljeni za ukrepe na področju fuzije, fisije in neposredne ukrepe, ne bi smeli biti manjši od 
zneskov v tem osnutku besedila, toda znesek za ukrepe na področju fuzije ne vključuje 
projekta ITER, znesek za fisijo pa bržkone ne zadošča.

Predlog spremembe 30

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upravne odhodke Komisije pri izvajanju 
posrednih ukrepov programa Euratoma se 
nameni največ 13,5 %.

Za upravne odhodke Komisije pri izvajanju 
posrednih ukrepov programa Euratoma se 
nameni največ [13,5 %.]

Or. en

Obrazložitev

Načrtovani izdatek je previsok. Upravni odhodki Komisije za večino podobnih predlogov 
običajno ne presegajo 8 %. Komisija ni predložila nobene obrazložitve tega znatnega 
povečanja.

Predlog spremembe 31

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Skupnost še naprej uporablja 
strukturne sklade za jedrske raziskave in 
poskrbi za uskladitev sredstev s 
prednostnimi raziskovalnimi nalogami 
Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 32

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Programi, ki so namenjeni povečanju 
obstoječih in načrtovanih inovativnih 
raziskav, bi se morali razširiti, da bi 
jedrske raziskave postale sestavni del 
njihovega seznama veljavnih 
raziskovalnih kategorij. Program 
Eurostars v okviru Eureke in aktivnosti 
Marie Curie bi morali razširiti svoja 
pravila udeležbe, da bi lahko sodelovala 
tudi MSP, ki se ukvarjajo z jedrskimi 
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raziskavami.

Or. en

Obrazložitev

MSP so nujno potrebna za evropsko gospodarstvo, vendar so pogosto premalo zastopana, ko 
gre za jedrske raziskave. Pomembno je, da določeni programi Unije, katerih namen je 
izboljšati položaj MSP, ne izključujejo tistih, ki se ukvarjajo z jedrskimi raziskavami.

Predlog spremembe 33

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Euratoma zagotavlja učinkovito 
promocijo enakosti med spoloma in 
upoštevanje spola pri vsebini raziskav in 
inovacij.

Program Euratom zagotavlja učinkovito 
promocijo enakosti med spoloma in 
upoštevanje spola ter podpira cilj Obzorja 
2020, da se vprašanje spola razreši na 
medsektorski ravni in se tako popravijo 
neravnovesja med moškimi in ženskami.

Or. en

Obrazložitev

Upamo, da bi bilo v načrtovanem številu doktorskih študentov in postdoktorskih raziskovalcev 
v projektih Euratoma na področju fisije in fuzije najmanj 20 % žensk.

Predlog spremembe 34

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Delovni programi upoštevajo razmere na 
področju znanosti, tehnologije in inovacij 
na nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni, in stanje zadevne 
politike, trga in družbenega razvoja. Po 
potrebi se posodabljajo.

3. Delovni programi upoštevajo razmere na 
področju znanosti, tehnologije in inovacij 
na nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni, in stanje zadevne 
politike, trga in družbenega razvoja. Po 
potrebi se posodabljajo ob upoštevanju 
načrtov in ciljev Obzorja 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebno pozornost je treba v programu 
Euratoma nameniti zagotavljanju ustrezne 
udeležbe malih in srednje velikih podjetij 
(MSP) ter učinku inovacij nanje. 
Kvantitativne in kvalitativne ocene 
udeležbe MSP se izvajajo kot del ureditev 
za ocenjevanje in spremljanje.

1. Posebno pozornost je treba v programu 
Euratoma nameniti zagotavljanju ustrezne 
udeležbe malih in srednje velikih podjetij 
(MSP) ter učinku inovacij nanje. 
Kvantitativne in kvalitativne ocene 
udeležbe MSP se izvajajo kot del ureditev 
za ocenjevanje in spremljanje.

2. Glede na pomen sektorja MSP za 
evropsko gospodarstvo in sedanjo 
premajhno zastopanost MSP v jedrski 
industriji okvir podpira vsa prizadevanja 
za zmanjšanje upravne obremenitve, s 
katero se srečujejo MSP, skladno s cilji 
Obzorja 2020.

Or. en

Obrazložitev

Pomen MSP bi bilo treba poudariti, ker so pomembna za evropsko gospodarstvo in ker so 
bila izpostavljena večjim tveganjem v zadnji krizi.

Predlog spremembe 36

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) boj proti vsem oblikam širjenja 
jedrskega orožja in trgovine z njim.

Or. en

Obrazložitev

Podpreti bi morali vse mednarodne poskuse boja proti širjenju jedrskega orožja in trgovini z 
njim. Skupni mednarodni varnostni standardi se morajo še razviti, toda EU bi morala še 
naprej podpirati vsa prizadevanja za oblikovanje skupnih mednarodnih standardov, ki bi bili 
podobni tistim v Uniji.
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Predlog spremembe 37

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) podporo mednarodnim 
prizadevanjem v zvezi z oblikovanjem 
skupnih mednarodnih varnostnih 
standardov.

Or. en

Obrazložitev

Skupni mednarodni varnostni standardi se morajo še razviti, toda EU bi morala še naprej 
podpirati vsa prizadevanja za oblikovanje skupnih mednarodnih standardov, ki bi bili 
podobni tistim v Uniji.

Predlog spremembe 38

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) prispevek k boljši izmenjavi znanja.

Or. en

Obrazložitev

Skupni mednarodni varnostni standardi se morajo še razviti, toda EU bi morala še naprej 
podpirati vsa prizadevanja za oblikovanje skupnih mednarodnih standardov, ki bi bili 
podobni tistim v Uniji.

Predlog spremembe 39

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveti vsem 
reaktorjem in jedrskim objektom v tretjih 
državah, ki so geografsko zelo blizu 
ozemlja držav članic, zlasti kadar so blizu 
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nevarnih geografskih in geoloških mest.

Or. en

Predlog spremembe 40

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, in še zlasti za MSP, da 
bodo črpala več razpoložljivih sredstev in 
v večji meri sodelovala v ustreznih 
programih.

Or. en

Predlog spremembe 41

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 O poskusih večje poenostavitve z vidika 
udeležbe se obvestijo vsi udeleženci, 
vključno z MSP in akademskimi 
ustanovami.

Or. en

Predlog spremembe 42

Priloga I – del 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Euratoma krepi okvir za raziskave 
in inovacije na jedrskem področju ter 

Program Euratoma krepi okvir za raziskave 
in inovacije na jedrskem področju ter 
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usklajuje prizadevanja držav članic na 
področju raziskav, s čimer preprečuje 
podvajanje, ohranja kritično maso na 
ključnih področjih in zagotavlja optimalno 
porabo javnih sredstev.

usklajuje prizadevanja držav članic na 
področju raziskav, s čimer preprečuje 
podvajanje, zagotavlja dodano vrednost 
Unije, ohranja ključna znanja in kritično 
maso na ključnih področjih ter zagotavlja 
optimalno porabo javnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 43

Priloga I – del 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strategija, da se fuzija razvije kot 
verodostojna možnost za komercialno 
proizvodnjo brezogljične energije, 
upošteva načrt z mejniki za doseganje cilja 
proizvodnje električne energije do 
leta 2050. Za izvajanje te strategije je treba 
temeljito prestrukturirati delo v zvezi s 
fuzijo v Uniji, vključno z vodenjem, 
financiranjem in upravljanjem, da se 
zagotovi premik poudarka s čistih raziskav 
na načrtovanje, gradnjo in delovanje 
prihodnjih objektov, kot so ITER, DEMO 
in ostali. Zato je potrebno tesno 
sodelovanje med celotno skupnostjo za 
fuzijo v Uniji, Komisijo in nacionalnimi 
agencijami za financiranje.

Strategija, da se fuzija razvije kot 
verodostojna možnost za komercialno 
proizvodnjo brezogljične energije, 
upošteva načrt z mejniki za doseganje cilja 
proizvodnje električne energije do 
leta 2050. Za izvajanje te strategije je treba 
prestrukturirati delo v zvezi s fuzijo v 
Uniji, vključno z vodenjem in 
upravljanjem, da se zagotovi premik 
poudarka s čistih raziskav na načrtovanje, 
gradnjo in delovanje prihodnjih objektov, 
kot so ITER, DEMO in ostali. Zato je 
potrebno tesno sodelovanje med celotno 
skupnostjo za fuzijo v Uniji, Komisijo in 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 44

Priloga I – del 2 – točka 2.1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Premik k dokazovanju izvedljivosti 
fuzije kot vira energije z izkoriščanjem 
obstoječih in prihodnjih fuzijskih objektov 
(vodilni položaj v industriji, družbeni 

(e) Premik k dokazovanju izvedljivosti 
fuzije kot vira energije z izkoriščanjem 
obstoječih in prihodnjih fuzijskih objektov 
(vodilni položaj v industriji, družbeni 
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izzivi) izzivi)

Podpora dejavnostim, potrebnim za 
skupno izgradnjo reaktorja ITER kot 
mednarodne raziskovalne infrastrukture. 
Skupnost bo imela kot gostiteljica projekta 
posebno odgovornost znotraj Organizacije 
ITER in vodilno vlogo zlasti pri pripravi 
lokacije, ustanovitvi Organizacije ITER, 
upravljanju in izbiri kadrov, pa tudi pri 
splošni tehnični in administrativni 
podpori.
Podpora dejavnostim, dogovorjenim v 
XXXX/XXX/EU za upravljanje projekta.

Or. en

Predlog spremembe 45

Priloga I – del 2 – točka 2.1 – točka i – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora vsem prizadevanjem za 
nadaljevanje obratovanja reaktorja JET 
po izteku njegove eksperimentalne faze 
leta 2015 in podpora, kjer je to mogoče, 
vsem prizadevanjem, s katerimi bi 
pritegnili mednarodne partnerje, ki bi 
pomagali zagotoviti dodatno financiranje. 
Ta prizadevanja bi morala vključevati 
vzajemne dogovore za prihodnje 
sodelovanje EU v DEMO in drugih 
načrtovanih fuzijskih reaktorjih.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo projekt ITER po pričakovanjih pripravljen na obratovanje najprej leta 2020, nima 
smisla zaključiti obratovanja reaktorja JET pet let pred najzgodnješim datumom začetka 
obratovanja ITER.
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Predlog spremembe 46

Priloga I – del 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj jedrskih dejavnosti Skupnega 
raziskovalnega središča je podpreti 
izvajanje direktiv Sveta 2009/71/Euratom28

in 2011/70/Euratom29 ter sklepov Sveta, ki 
dajejo prednost najvišjim standardom za 
jedrsko zaščito in varnost v Uniji ter na 
mednarodni ravni. Skupno raziskovalno 
središče predvsem zagotavlja potrebne 
zmogljivosti in strokovno znanje, da 
prispeva k ovrednotenju in izboljšanju 
varnosti jedrskih objektov ter varni in 
miroljubni uporabi jedrske energije in 
drugih nefisijskih aplikacij, da zagotovi 
znanstveno podlago za ustrezno 
zakonodajo Unije in v mejah svojega 
področja dela in pristojnosti reagira pri 
jedrskih dogodkih in nesrečah. Za ta namen 
Skupno raziskovalno središče izvaja 
raziskave in presoje, zagotavlja reference 
in standarde in izvaja namensko 
usposabljanje in izobraževanje. Po potrebi 
se bo bodo iskale tudi sinergije s 
Tehnološko platformo za trajnostno 
jedrsko energijo (SNETP) in drugimi 
medsektorskimi pobudami.

Cilj jedrskih dejavnosti Skupnega 
raziskovalnega središča je podpreti 
izvajanje direktiv Sveta 2009/71/Euratom28

in 2011/70/Euratom29 ter sklepov Sveta, ki 
dajejo prednost najvišjim standardom za 
jedrsko zaščito in varnost v Uniji ter na 
mednarodni ravni. Skupno raziskovalno 
središče predvsem zagotavlja potrebne 
zmogljivosti in strokovno znanje, da 
prispeva k ovrednotenju in izboljšanju 
varnosti jedrskih objektov ter varni in 
miroljubni uporabi jedrske energije in 
drugih nefisijskih aplikacij, da zagotovi 
znanstveno podlago za ustrezno 
zakonodajo Unije in v mejah svojega 
področja dela in pristojnosti reagira pri 
jedrskih dogodkih in nesrečah. Za ta namen 
Skupno raziskovalno središče izvaja 
raziskave in presoje, zagotavlja reference 
in standarde in izvaja namensko 
usposabljanje in izobraževanje. Po potrebi 
se bo bodo iskale tudi sinergije s 
Tehnološko platformo za trajnostno 
jedrsko energijo (SNETP) in drugimi 
medsektorskimi pobudami. Skupno 
raziskovalno središče upošteva objavljene 
rezultate „testov izjemnih situacij“, 
opravljenih leta 2011 na vseh obstoječih 
jedrskih reaktorjih v skladu s predpisi 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Navedeno bi moralo biti tudi v skladu s predpisi Unije, o katerih se trenutno razpravlja, kot je 
instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti 2007–2013 XXXXX/XXXX/EU.

Predlog spremembe 47

Priloga I – del 2 – točka 2.2 – točka a – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšanje jedrske varnosti, vključno z: 
varnostjo goriva in reaktorjev, ravnanjem z 
odpadki in njihovo razgradnjo ter 
pripravljenostjo na izredne dogodke;

(a) izboljšanje jedrske varnosti, vključno z: 
varnostjo goriva in reaktorjev, ravnanjem z 
odpadki in njihovo razgradnjo, 
izboljšanjem delovnih pogojev tistih, ki 
delajo z jedrskim materialom, ter 
pripravljenostjo na izredne razmere;

Or. en

Predlog spremembe 48

Priloga I – del 2 – točka 2.2 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno raziskovalno središče še naprej 
razvija znanstveno bazo za jedrsko varnost 
in zaščito. Poudarek je namenjen 
raziskavam temeljnih lastnosti in 
obnašanju aktinidov, strukturnih in jedrskih 
materialov. V podporo standardizaciji 
Unije Skupno raziskovalno središče 
zagotavlja najsodobnejše jedrske 
standarde, referenčne podatke in meritve, 
vključno z razvojem in izvajanjem 
ustreznih podatkovnih zbirk in orodij za 
ocenjevanje. Skupno raziskovalno središče 
podpira nadaljnji razvoj medicinskih 
aplikacij, in sicer novih metod za 
zdravljenje raka na podlagi alfa sevanja.

Skupno raziskovalno središče še naprej 
razvija znanstveno bazo za jedrsko varnost 
in zaščito. Poudarek je namenjen 
raziskavam temeljnih lastnosti in 
obnašanju aktinidov, strukturnih in jedrskih 
materialov. V podporo standardizaciji 
Unije Skupno raziskovalno središče 
zagotavlja najsodobnejše jedrske 
standarde, referenčne podatke in meritve, 
vključno z razvojem in izvajanjem 
ustreznih podatkovnih zbirk in orodij za 
ocenjevanje. Skupno raziskovalno središče 
podpira nadaljnji razvoj medicinskih 
aplikacij, in sicer novih metod za 
zdravljenje raka na podlagi alfa sevanja.
Skupno raziskovalno središče upošteva 
cilje okvira Obzorja 2020 in tudi potrebo 
po tem, da preprečimo vrzeli v evropskih 
veščinah ali „beg možganov“.

Or. en

Predlog spremembe 49

Priloga I – del 2 – točka 2.2 – točka e – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno raziskovalno središče povečuje 
svojo usposobljenost, da zagotovi 
neodvisne znanstvene in tehnične dokaze 
za podporo razvijajoči se zakonodaji Unije 
o jedrski varnosti in zaščiti.

Skupno raziskovalno središče povečuje 
svojo usposobljenost, da zagotovi 
neodvisne znanstvene in tehnične dokaze 
za podporo razvijajoči se zakonodaji Unije 
o jedrski varnosti in zaščiti ter za podporo 
višjim standardom na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 50

Priloga I – del 2 – točka 2.2 – točka e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno raziskovalno središče kot 
izvedbeni urad Euratoma v Mednarodnem 
forumu četrte generacije (GIF) nadaljuje 
usklajevanje prispevkov Skupnosti na 
forumu GIF. Skupno raziskovalno središče 
nadaljuje in dodatno razvija mednarodno 
sodelovanje na področju raziskav z
ključnimi partnerskimi državami in 
mednarodnimi organizacijami (IAEA, 
OECD/NEA) za izboljšanje politik Unije 
na področju jedrske varnosti in zaščite.

Skupno raziskovalno središče kot 
izvedbeni urad Euratoma v Mednarodnem 
forumu četrte generacije (GIF) nadaljuje 
usklajevanje prispevkov Skupnosti na 
forumu GIF. Skupno raziskovalno središče 
nadaljuje in dodatno razvija mednarodno 
sodelovanje na področju raziskav s
ključnimi partnerskimi državami in 
mednarodnimi organizacijami (IAEA, 
OECD/NEA) za izboljšanje politik Unije 
na področju jedrske varnosti in zaščite ter 
podpira mednarodna prizadevanja za 
razvoj višjih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 51

Priloga I – del 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje splošnih ciljev program 
Euratoma podpira dopolnilne dejavnosti 
(neposredne in posredne, usklajevanje in 
spodbujanje skupnega programiranja), ki 

Za doseganje splošnih ciljev program 
Euratoma podpira dopolnilne dejavnosti 
(neposredne in posredne, varstvo delavcev,
usklajevanje in spodbujanje skupnega 
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zagotavljajo sinergije med prizadevanji na 
področju raziskav za reševanje skupnih 
izzivov (kot so materiali, hladilna 
tehnologija, referenčni jedrski podatki, 
modeliranje in simulacije, daljinsko 
upravljanje, upravljanje odpadkov, zaščita 
pred sevanjem).

programiranja), ki zagotavljajo sinergije 
med prizadevanji na področju raziskav za 
reševanje skupnih izzivov (kot so materiali, 
hladilna tehnologija, referenčni jedrski
podatki, modeliranje in simulacije, 
daljinsko upravljanje, upravljanje 
odpadkov, zaščita pred sevanjem).

Or. en

Predlog spremembe 52

Priloga I – del 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Euratoma lahko prispeva k 
instrumentu dolžniških sredstev in 
instrumentu lastniškega kapitala, ki sta bila 
oblikovana na podlagi okvirnega programa 
„Obzorje 2020“ in bosta razširjena, da 
bosta pokrila cilje iz člena 3.

Program Euratoma lahko prispeva k 
instrumentu dolžniških sredstev in 
instrumentu lastniškega kapitala, ki sta bila 
oblikovana na podlagi okvirnega programa 
„Obzorje 2020“ in bosta razširjena, da 
bosta pokrila cilje iz člena 3 ter povečala 
prepoznavnost in udeležbo MSP.

Or. en

Predlog spremembe 53

Priloga II – del 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Premik k dokazovanju izvedljivosti 
fuzije kot vira energije z izkoriščanjem 
obstoječih in prihodnjih fuzijskih objektov 
ter razvojem materialov, tehnologij in 
projektne zasnove 

Or. en
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Predlog spremembe 54

Priloga II – del 2 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izboljšanje jedrske varnosti, vključno z: 
varnostjo goriva in reaktorjev, ravnanjem z 
odpadki in njihovo razgradnjo ter 
pripravljenostjo na izredne dogodke;

izboljšanje jedrske varnosti, vključno z: 
varnostjo goriva in reaktorjev, ravnanjem z 
odpadki in razgradnjo, zaščito delavcev ter 
pripravljenostjo na izredne dogodke;

Or. en

Predlog spremembe 55

Priloga II – del 2 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

preprečevanje pomanjkanja znanja na 
ključnih znanstvenih in tehničnih 
področjih.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Program Obzorje 2020 je za Unijo priložnost, da razvije vse vidike okvirnih programov, in 
sicer ob upoštevanju njihovih uspehov in z odpravljanjem njihovih pomanjkljivosti. To velja 
za jedrske raziskave kot tudi za vse druge vidike raziskovalnih dejavnosti v Uniji in onkraj 
njenih meja. 

Prvotni namen Komisije je bil izkoristiti Obzorje 2020, da bi jih prvič združili vse dejavnosti 
v enem samem programu, zato je več kot primerno, da zajame tudi jedrske raziskave, saj ima 
prispevek jedrskih raziskav k vsem področjem raziskovalnih dejavnosti Unije še vedno 
izjemen pomen. Trije stebri Obzorja 2020 so zagotoviti odlično znanost, vodilni položaj v 
industriji in spopadanje z velikimi družbenimi izzivi, s katerimi se soočajo Unija in njeni 
državljani, vse po vrsti pa krepi vključevanje jedrskih raziskav in raziskovalcev, njihovo 
izvzetje iz Obzorja 2020 bi namreč oviralo prizadevanja Unije za uresničitev teh ciljev. 

Ne glede na to, ali se ena ali druga država članica odloči za uporabo jedrske energije ali ne, 
vse države članice imajo in bi morale imeti koristi od jedrskih raziskav in lahko imajo koristi 
od dodane vrednosti, ki jo ponuja okvirni program Euratom. Euratom mora na vseh ravneh 
zagotoviti najučinkovitejšo uporabo virov in preprečevati podvajanje dela pri prizadevanjih za 
odličnost na področju jedrske energije. 

Visoko zastavljeni cilji Obzorja 2020 bi se morali prenesti na vse ravni upravljanja z vsemi 
vidiki jedrskega raziskovanja. Evropski parlament je zaradi same narave okvirnega programa 
Euratom v zadnjih nekaj mesecih v (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), 
(2011/0045(NLE)) in (2011/0044(NLE)) obravnaval sedanji okvirni program Euratom za 
obdobje 2012–2013. Že zmanjšanje števila štirih poročil, ki jih je nadomestila ena sama 
uredba, je pomemben korak z vidika poenostavitve in bi ga morali pozdraviti. Z vidika 
pravnega okvira pa gre za dosledno nadaljevanje sprejetih poročil, ki pozivajo k ponovni 
preučitvi pravic Evropskega parlamenta v zvezi s prihodnjimi proračunskimi postopki, 

Poročevalec ugotavlja, da je predlagani proračun za področje jedrske fisije v predlaganem 
finančnem okviru po primerjavi videti majhen in ne dosega povečanja sredstev, dodeljenega 
drugim področjem Obzorja 2020. Če upoštevamo višino sredstev, ki so na voljo za obnovljive 
vire energije v okviru raznih programov, področje jedrske fisije, ki je priznana kot 
nizkoogljična tehnologija, nima primerljive ravni podpore. 

Prav tako ne smemo pozabiti, da bodo testi izjemnih situacij najverjetneje v naslednjih 
mesecih razkrili rezultate strokovnih pregledov. In čeprav bodo ti predstavljali različne vidike 
jedrske varnosti, je pomembno, da se ob preučevanju dodeljenega proračuna upoštevajo novi 
izzivi, s katerimi se sooča področje jedrske fisije. Načrtovani proračun 13,5 % za upravne 
odhodke se zdi neupravičeno visok in ga bo treba revidirati.
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ITER, JET in prihodnost fuzijske energije

Prvotni predlog Komisije, da ostane financiranje ITER zunaj Obzorja 2020 in večletnega 
finančnega okvira, ni osnovan na nobenih logičnih ali znanstvenih ali celo tehtnih 
proračunskih vprašanjih. Pomembno je, da vodilna vloga Evrope na področju raziskav 
fuzijske energije ni ogrožena, in dolgoročne sposobnosti preživetja projekta ITER, v katerega 
je bilo že toliko vloženo, ne bi smelo ogrožati pomanjkanje želje Komisije, da v svoj celotni 
proračun vključi dodatno financiranje. 

Vključitev ITER v večletni finančni okvir in v okvir financiranja Obzorja 2020 bo omogočila 
preglednejšo sliko o sredstvih, namenjenih zanj, in ponovno potrdila njegovo mesto v 
prihodnosti raziskovalnih dejavnosti Unije, in ta vidik je treba upoštevati v stališču 
Parlamenta. 

Poročevalec poziva k nadaljevanju podpore obstoječim in pomožnim projektom, kot je Joint 
European Torus (JET – Skupni evropski torus), ki še naprej zagotavlja najnatančnejše
informacije o dosedanjem delu na področju fuzijske energije v Evropi. Leto 2015 bo 
zaznamovalo konec njegove eksperimentalne faze, toda če je Unija resno zavezana temu, da 
bo vse raziskave ITER preoblikovala v uporabno energijo, bi morala podpreti vsa 
prizadevanja, da se zagotovi dolgoročnejša operativnost JET. 

Podpora načrtu SET 

Jedrske raziskave imajo pomembno vlogo v izvajanju Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Da bi nadaljevali z načrtom in pomagali izpolniti dva od ključnih
stebrov Obzorja 2020 (vodilna vloga v industriji in veliki družbeni izzivi), poročevalec v 
svojih spremembah poziva, naj se delo načrta SET nadaljuje skozi vse obdobje 2013–2018 in 
tudi pozneje. Sem spada podpora delu platform in organov, kot so evropska industrijska 
pobuda za trajnostno jedrsko energijo, tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo in 
tehnološka platforma za odlaganje odpadkov v geološke formacije.

Medsektorski ukrepi

Medtem ko bo vprašanje poenostavitve predmet obsežnih razprav v celotnem okviru, zlasti v 
pravilih udeležbe, bi poročevalec rad ponovno poudaril potrebo po poenostavitvi na vseh 
ravneh in pozdravlja poskuse, ki so vključeni v predlog Komisije. Evropski parlament je že 
poskusil uvesti poenostavitev iz predhodnih okvirnih poročil o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa (2011/2043(INI)), o poenostavitvi izvajanja okvirnih programov za 
raziskave (2010/2079(INI)) in o zeleni knjigi „Spremeniti izzive v priložnosti“ 
(2011/2107(INI)), ki so dobili široko podporo v Parlamentu in so odražali poglede 
gospodarstva in akademskega sveta. Bistveno je, da Komisija resno upošteva potrebo po večji 
poenostavitvi ter da se v novem pristopu odraža sprememba v razmišljanju Komisije zlasti 
glede tistih, ki nimajo sredstev, da bi lahko prenesli upravno obremenitev, tako da je ta pristop 
prijaznejši do uporabnikov in nagrajuje odličnost, kjer koli jo odkrije, ne le pri tistih, ki imajo 
dovolj zmožnosti, da prenesejo upravne obremenitve. 
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V interesu poenostavitve bi bilo treba zagotoviti doslednost v vseh različnih delih okvira. 
Upoštevati bi bilo treba vzpostavitev centralne storitve posredovanja, ki je na voljo 
upravičencem in uradnikom Komisije ter zagotavlja jasnost v primeru različnih razlag. 
Predlagano znižanje revizijskega praga s 375 000 EUR v sedmem okvirnem programu na 325 
000 EUR v Obzorju 2020 bi najverjetneje še povišalo birokratske stroške in bi ga morali 
ponovno preučiti. Možnost, da institucije uporabijo metodologijo ugotavljanja celotnih 
ekonomskih stroškov za uveljavljanje dejanskih stroškov, bi morali ohraniti. Čeprav je treba 
pozdraviti številne izboljšane metode povračila stroškov, moramo zagotoviti dodatno jasnost 
glede različnih oblik povračila stroškov, da se prepreči dodatna zmeda.

Družbene cilje Obzorja 2020, ki spodbujajo bolj uravnoteženo zastopanost spolov med 
raziskovalci in zasledujejo večjo mobilnost raziskovalcev, je treba ohranjati skozi celoten 
program in bi jih morali uresničevati z neposrednimi in posrednimi ukrepi. 

Širša udeležba in MSP

Komisija je poskušala poudariti neprijeten položaj MSP v celotnem okviru Obzorja 2020, kar 
je povsem primerno ob upoštevanju njihovega pomena za evropsko gospodarstvo in njihove 
ranljivosti po finančni krizi. Razrešiti je treba premajhno zastopanost MSP na številnih 
področjih jedrskih raziskav. Na vseh ravneh bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi 
pri imenovanju skupine neodvisnih strokovnjakov zagotovili ustrezno ravnovesje med 
industrijo, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP) ter akademskim svetom. Zlasti pa ni 
dovolj, da imajo MSP le dostop do namenskih instrumentov za MSP, poenostavitev bi namreč 
morala povečati njihov potencial. 

Za program Euratoma bi morali imeti na voljo dolžniško in tudi kapitalsko shemo, ki sta 
predvideni za izboljšanje financiranja MSP. Poleg širše udeležbe bi morali za obstoječe 
sheme, ki financirajo MSP, kot je program Eureka Stars, in tudi za del aktivnosti Marie Curie, 
ki so veljale za nadvse uspešen program, proračun prilagoditi navzgor. 

Uporaba inovativnih finančnih instrumentov bo ključnega pomena v celotnem okviru Obzorja 
2020 in dostop do teh instrumentov ne bi smel biti otežen za MSP. Skupno raziskovalno 
središče bi moralo v svoji komunikacijski vlogi to upoštevati kot neposreden ukrep za večje 
koriščenje sredstev Euratoma in drugih sredstev s strani MSP ter v ta namen razviti ustrezne 
komunikacijske strategije.

Preprečevanje „pomanjkanja veščin“ ali „bega možganov“

Z vidika drugega stebra Obzorja 2020, vodilni položaj v industriji, je ključno, da se izognemo 
„pomanjkanju veščin“ na področju jedrske energije in da se v Uniji ohranita vse potrebno 
usposabljanje in strokovno znanje za vsa področja fisije in fuzije. Da bi to tveganje odpravili, 
poročevalec v svojih predlogih sprememb predlaga izboljšanje delovnih pogojev za 
raziskovalce.

Evropski raziskovalni svet (ERC) bo imel pomembno vlogo pri tem, da privabi in ohrani 
odlične raziskave v Evropi, in to vlogo bi mu morali priznati. Proračun za ERC ne bi smel 
pasti pod predlagano 77-odstotno zvišanje. 
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Mednarodno sodelovanje 

Ponovno je treba poudariti pomeni mednarodnega sodelovanja, ne le za priznavanje in 
spodbujanje potrjeno izboljšanih varnostnih ukrepov, temveč tudi za spodbujanje dostopa 
Unije do jedrske industrije in novih nastajajočih trgov. 

Predlogi Obzorja 2020 na splošno niso dovolj jasni glede mednarodnega sodelovanja in 
pomembno je, da njegov pomen izpostavimo in ga jasno opredelimo. Prav tako je potrebno, 
da se za sodelovanje s partnericami zunaj Unije oblikujejo mednarodno usmerjeni razpisi, in v 
ta namen bi moral obstajati pregleden mehanizem.

Številni reaktorji, ki so v izgradnji in se načrtujejo za naslednja tri desetletja, so v državah 
zunaj Unije in zunaj OECD, kar pomeni veliko priložnost, da izvozimo evropske varnostne 
standarde, in hkrati daje možnost znanstvenikom, ki so se usposabljali v Uniji, in podjetjem s 
sedežem v Uniji, da izkoristijo in pomagajo zapolniti kakršno koli vrzel v strokovnem znanju 
za nastajajoče jedrske države. Pomeni pa tudi veliko priložnost za številne države zunaj Unije 
in zunaj OECD, da odkrijejo varnostne standarde in stopnje odličnosti, ki prevladujejo v 
Uniji.

Poročevalec je v svojih predlogih sprememb poudaril več vidikov, ki jih je treba pri tej zadevi 
upoštevati, na primer potencialni učinek jedrske energije na širjenje jedrskega orožja in 
jedrski terorizem ter čezmejne vidike jedrske varnosti. 

Dodatna sredstva Unije

Ob priznavanju vloge, ki jo lahko imajo strukturni skladi pri financiranju projektov jedrskih 
raziskav, kot je SUSEN na Češkem, bi morali tudi regije spodbujati, da koristijo sredstva 
ERDF za razvoj strategij pametne specializacije, ki lahko pomagajo razvijati regionalne 
grozde.


