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9. 11. 2011 A7-0360/30 

Predlog spremembe  30 
Fiona Hall 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– raziskave fuzijske energije 

2.208.809.000; 
– raziskave fuzijske energije 

1.748.809.000; ta znesek vključuje 
sredstva, potrebna za nadaljevanje 
programa JET v Culhamu; 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0360/31 

Predlog spremembe  31 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Ker pogodba o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za atomsko energijo 
Evropskemu parlamentu ne daje pravice 
soodločanja na področju jedrske energije, 
je za vso prihodnjo zakonodajo na tem 
področju nujno poiskati novo pravno 
podlago. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sklepi Sveta v zvezi z jedrsko energijo se vse pogosteje sprejemajo brez upoštevanja mnenja 
Evropskega parlamenta. Tako je Svet svoje stališče o tem predlogu sklepa že sprejel, ne da bi 
sploh počakal na predloge sprememb s plenarnega zasedanja. Še en nedavni primer je 
sprejetje direktive o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki brez 
upoštevanja mnenja Evropskega parlamenta. 
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9. 11. 2011 A7-0360/32 

Predlog spremembe  32 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(5) Evropska komisija je ta predlog sklepa 
sprejela 7. marca 2011, štiri dni pred 
nesrečo v Fukušimi, zato slednji ne 
upošteva teh dogodkov, ki so in še bodo 
prispevali k temeljitim spremembam 
energetske politike v Uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Evropska komisija ni podala resne utemeljitve za odstopanje od zahteve po oceni učinka. 
Kljub temu pa predlaga, naj evropski davkoplačevalci za dve leti jedrskih raziskav prispevajo 
več kot 2,5 milijarde EUR. Evropska komisija prav tako ni ocenila posledic nesreč na 
Japonskem in političnih odločitev, kot je odločitev Nemčije, da opusti jedrsko energijo. 
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9. 11. 2011 A7-0360/33 

Predlog spremembe  33 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(7) Čeprav na področju fuzije načrt SET 
priznava pomen projekta ITER, pa je 
znanstvena skupnost mnenja, da „fuzija“ 
ne more biti tržno donosna pred koncem 
tega stoletja ali še celo kasneje. 

Or. en 
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9. 11. 2011 A7-0360/34 

Predlog spremembe  34 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Predlog sklepa 
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Največji znesek za izvajanje okvirnega 

programa (2012–2013) je 2.560.270.000 
EUR. Ta znesek se razdeli na naslednji 
način (v EUR): 

Največji znesek za izvajanje okvirnega 

programa (2012–2013) je 100.000.000 
EUR. Ta znesek se nameni le raziskavam 
o zaščiti pred sevanjem, razgradnji 
jedrskih objektov, zaščitnim ukrepom in 
neširjenju jedrskih snovi, znanstveni 
uporabi (tudi medicinski) ter seznanjanju 
javnosti s podatki o stopnji radioaktivnosti 
v okolju (zrak, voda, tla). 

Or. en 



 

AM\883118SL.doc  PE472.774v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9. 11. 2011 A7-0360/35 

Predlog spremembe  35 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Predlog sklepa 
Priloga 1 – del I.A. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Besedilo priloge I – del I.A črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Fuzija bi v najboljšem primeru lahko bila tržno donosna šele čez 80 do 100 let in zatorej ne 
more prispevati k energetski in podnebni varnosti. Dodelitev velikanskih proračunskih 
sredstev programu ITER in fuziji torej ni upravičena niti upravičljiva, zato naj bodo sredstva 
namesto tega dodeljena zdravstvu ali resnično trajnostnim energijam. 
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9. 11. 2011 A7-0360/36 

Predlog spremembe  36 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0360/2011 
Jan Březina 
Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja 

KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Predlog sklepa 
Priloga 1 – del II – razdelek 2 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Jedrska energija bo imela strateško vlogo 
v mešanici energetskih virov Unije vsaj v 
naslednji polovici stoletja, pri čemer bo 
prispevala k doseganju cilja Unije glede 
izpustov toplogrednih plinov, h krepitvi 
neodvisnosti Unije ter k varnosti in 
raznolikosti preskrbe z energijo. To bo 
mogoče doseči v okviru odločnih zavez k 
odgovorni rabi jedrske energije, ki obsega 
tudi varnost in zaščito. 

Čeprav ima jedrska energija v nekaterih 
državah članicah pri proizvodnji 
električne energije še vedno pomembno 
vlogo, se mora Unija odločno usmeriti h 
gospodarstvu brez jedrske energije. 

Or. en 

 

 


