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Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2018 o predlogu 
uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (2019–2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 
2020 (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0698),

– ob upoštevanju člena 7 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0009/2018),

– ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0258/2018),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti 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.

Sprememba 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(4) Da bi se zagotovila kontinuiteta 
jedrskih raziskav na ravni Skupnosti, je 
treba vzpostaviti program za raziskave in 
usposabljanje Evropske skupnosti za 
atomsko energijo za obdobje od 
1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 (v 
nadaljnjem besedilu: program Euratoma). 
Program Euratoma bi moral imeti iste cilje 
kot program za obdobje 2014–2018, 
podpirati iste dejavnosti in uporabljati isti 
način izvajanja, ki se je izkazal za 
učinkovitega in primernega za namene 
doseganja ciljev programa. 

(4) Da bi se zagotovila kontinuiteta 
jedrskih raziskav na ravni Skupnosti in bi 
se dosegli cilji na tem področju, je treba 
vzpostaviti program za raziskave in 
usposabljanje Evropske skupnosti za 
atomsko energijo za obdobje od 
1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 (v 
nadaljnjem besedilu: program Euratoma). 
Program Euratoma bi moral imeti iste cilje 
kot program za obdobje 2014–2018, 
podpirati iste dejavnosti in uporabljati isti 
način izvajanja, ki se je izkazal za 
učinkovitega in primernega za namene 
doseganja ciljev programa. 

Sprememba 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(6) Ne glede na morebitne učinke 
jedrske energije za oskrbo z energijo in 
gospodarski razvoj pa lahko hude jedrske 
nesreče ogrožajo zdravje ljudi. Zato bi bilo 
treba v okviru programa Euratoma kar 
največ pozornosti nameniti jedrski varnosti 
in, kadar je potrebno, vidikom zaščite, s 
čimer se ukvarja Skupno raziskovalno 
središče (JRC). 

(6) Ne glede na morebitne učinke 
jedrske energije za oskrbo z energijo in 
gospodarski razvoj pa lahko hude jedrske 
nesreče ogrožajo zdravje ljudi, srednje- in 
dolgoročno pa tudi okolje. Zato bi bilo 
treba v okviru programa Euratoma kar 
največ pozornosti nameniti jedrski varnosti 
in, kadar je potrebno, vidikom zaščite, s 
čimer se ukvarja Skupno raziskovalno 
središče (JRC). 

Sprememba 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(7) V Evropskem strateškem načrtu za 
energetsko tehnologijo (v nadaljnjem 
besedilu: načrt SET) iz sklepov z zasedanja 
Sveta dne 28. februarja 2008 v Bruslju je 
predviden pospešen razvoj nizkoogljičnih 
tehnologij. Evropski svet je na zasedanju 4. 
februarja 2011 sklenil, da bodo Unija in 

(7) V Evropskem strateškem načrtu za 
energetsko tehnologijo (v nadaljnjem 
besedilu: načrt SET) iz sklepov z zasedanja 
Sveta dne 28. februarja 2008 v Bruslju je 
predviden pospešen inovativni proces na 
področju evropskih naprednih 
nizkoogljičnih tehnologij. Evropski svet je 



njene države članice spodbujale naložbe v 
obnovljive vire energije ter varne in 
trajnostne nizkoogljične tehnologije ter da 
se bodo usmerile v izvajanje tehnoloških 
prednostnih nalog, določenih v načrtu SET. 
Vsaka država članica se lahko še naprej 
sama odloči, katere vrste tehnologij bi rada 
podpirala.

na zasedanju 4. februarja 2011 sklenil, da 
bodo Unija in njene države članice 
spodbujale naložbe v obnovljive vire 
energije ter varne in trajnostne 
nizkoogljične tehnologije, vključno z 
jedrsko energijo, ter da se bodo usmerile v 
izvajanje tehnoloških prednostnih nalog, 
določenih v načrtu SET. Ukrep 10 (jedrska 
energija) načrta SET ima naslednje cilje: 
ohranitev visoke ravni varnosti jedrskih 
reaktorjev in s tem povezanih ciklov v 
času delovanja in razgradnje ter hkratno 
izboljšanje njihove učinkovitosti. Vsaka 
država članica se lahko še naprej sama 
odloči, katere vrste tehnologij bi rada 
podpirala.

Sprememba 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(8) Ker imajo vse države članice 
jedrske objekte ali uporabljajo radioaktivne 
materiale zlasti v medicinske namene, je 
Svet v svojih sklepih z zasedanja dne 1. in 
2. decembra 2008 v Bruslju opozoril na 
stalno potrebo po strokovnem znanju na 
jedrskem področju, pridobljenem zlasti 
prek ustreznega izobraževanja in 
usposabljanja, ki sta povezana z 
raziskavami in usklajena na ravni 
Skupnosti. 

(8) Ker imajo vse države članice 
jedrske objekte ali uporabljajo radioaktivne 
materiale zlasti v medicinske namene, je 
Svet v svojih sklepih z zasedanja dne 1. in 
2. decembra 2008 v Bruslju opozoril na 
stalno potrebo po strokovnem znanju na 
jedrskem področju, pridobljenem zlasti 
prek ustreznega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh ter z 
ustreznim usklajevanjem z raziskovalnimi 
projekti na evropski ravni.

Sprememba 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(9) Čeprav se lahko vsaka država 
članica sama odloči, ali bo izkoriščala 
jedrsko energijo ali ne, se opaža tudi, da je 
jedrska energija v različnih državah 
različno pomembna.

(9) Čeprav se lahko vsaka država 
članica sama odloči, ali bo izkoriščala 
jedrsko energijo ali ne, se opaža tudi, da so 
raziskave na področju jedrske energije 
pomembne v vseh državah članicah, tudi 



na področju človekovega zdravja.

Sprememba 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(11) 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 usmeritev evropskega fuzijskega 
programa v pripravo skupnega programa 
dejavnosti za izvajanje tega časovnega 
načrta. Da bi zaščitili dosežke potekajočih 
raziskovalnih dejavnosti na področju fuzije 
ter dolgoročne zaveze zainteresiranih strani 
na tem področju in sodelovanje med njimi, 
bi bilo treba zagotoviti nadaljnjo podporo 
Skupnosti. Večji poudarek bi bilo treba 
nameniti predvsem dejavnostim v podporo 
ITER pa tudi razvoju in izgradnji 
predstavitvenega reaktorja, po potrebi pa 
tudi dejavnejšemu sodelovanju zasebnega 
sektorja. To racionalizacijo in preusmeritev 
bi bilo treba doseči brez ogrožanja vodilne 
vloge Evrope v znanstveni skupnosti na 
področju fuzije.

(11) Da bi fuzija postala verodostojna 
možnost za komercialno proizvodnjo 
energije, je treba najprej uspešno in 
pravočasno zaključiti gradnjo ITER in 
zagotoviti začetek njegovega delovanja, k 
čemur lahko pomembno prispeva 
program Euratoma. Drugič, treba je 
oblikovati ambiciozen, a realističen načrt 
za proizvodnjo električne energije do leta 
2050. Doseganje teh ciljev zahteva 
usmeritev evropskega fuzijskega programa 
v pripravo skupnega programa dejavnosti 
za izvajanje tega časovnega načrta. Da bi 
zaščitili dosežke potekajočih raziskovalnih 
dejavnosti na področju fuzije ter 
dolgoročne zaveze zainteresiranih strani na 
tem področju in sodelovanje med njimi, bi 
bilo treba zagotoviti nadaljnjo dolgoročno 
podporo Skupnosti. Večji poudarek bi bilo 
treba nameniti predvsem dejavnostim v 
podporo ITER pa tudi razvoju in izgradnji 
predstavitvenega reaktorja, po potrebi pa 
tudi dejavnejšemu sodelovanju zasebnega 
sektorja. To racionalizacijo in preusmeritev 
bi bilo treba doseči brez ogrožanja vodilne 
vloge Evrope v znanstveni skupnosti na 
področju fuzije.

Sprememba 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(12) JRC bi moral še naprej zagotavljati 
neodvisno in k uporabnikom usmerjeno 
znanstveno in tehnološko podporo pri 
oblikovanju, razvoju, izvajanju in 

(12) JRC bi moral 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. Da bi kar 
najbolj izkoristili človeške vire in 
preprečili podvajanje raziskav v Uniji, bi 
bilo treba vsako novo dejavnost, ki jo 
izvaja JRC, preučiti z vidika skladnosti z 
dejavnostmi, ki že potekajo v državah 
članicah. Varnostni vidiki v okvirnem 
programu Obzorje 2020 bi morali biti 
omejeni na neposredne ukrepe JRC.

spremljanju politik Skupnosti, zlasti pri 
raziskavah in usposabljanju na področju 
jedrske varnosti, zaščite, zaščitnih ukrepov 
ter neširjenja jedrskega orožja. Da bi kar 
najbolj izkoristili človeške vire in 
preprečili podvajanje raziskav v Uniji, bi 
bilo treba vsako novo dejavnost, ki jo 
izvaja JRC, preučiti z vidika skladnosti z 
dejavnostmi, ki že potekajo v državah 
članicah. Varnostni vidiki v okvirnem 
programu Obzorje 2020 bi morali biti 
omejeni na neposredne ukrepe JRC. 

Sprememba 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(14) V interesu vseh držav članic je, da 
Unija oblikuje okvir v podporo skupnim 
vrhunskim raziskavam, ustvarjanju in 
ohranjanju znanja o tehnologijah jedrske 
fisije s posebnim poudarkom na varnosti, 
zaščiti, zaščiti pred sevanjem in 
preprečevanju širjenja jedrskega orožja. Za 
to so potrebni neodvisni znanstveni dokazi, 
h katerim lahko JRC bistveno prispeva. 
Komisija je to poudarila v sporočilu 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 
6. oktobra 2010 z naslovom „Vodilna 
pobuda iz strategije Evropa 2020 Unija 
inovacij“, 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 usmeril na prednostne naloge 
politike Unije.

(14) V interesu vseh držav članic je, da 
Unija oblikuje okvir v podporo skupnim 
vrhunskim raziskavam, ustvarjanju in 
ohranjanju znanja o tehnologijah jedrske 
fisije s posebnim poudarkom na varnosti, 
zaščiti, obdelavi jedrskih odpadkov, zaščiti 
pred sevanjem in preprečevanju širjenja 
jedrskega orožja. Za to so potrebni 
neodvisni znanstveni dokazi, h katerim 
lahko JRC bistveno prispeva. Komisija je 
to poudarila v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 6. oktobra 2010 z naslovom 
„Vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 
Unija inovacij“, 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 usmeril na prednostne naloge 
politike Unije.

Sprememba 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(15) Da bi se poglobil odnos med 
znanostjo in družbo ter okrepilo javno 
zaupanje v znanost, bi moral program 
Euratoma dajati prednost ozaveščeni 
udeležbi državljanov in civilne družbe v 
raziskovalnih in inovativnih vsebinah s 
spodbujanjem izobraževanja na področju 
znanosti, olajšanjem dostopa do 
znanstvenih spoznanj, razvijanjem 
odgovornih programov na področju 
raziskav in inovacij, ki ustrezajo 
pomislekom in pričakovanjem državljanov 
in civilne družbe, ter z olajšanjem 
njihovega sodelovanja v dejavnostih v 
okviru programa Euratoma. 

(15) Da bi se poglobil odnos med 
znanostjo in družbo ter okrepilo javno 
zaupanje v znanost, bi moral program 
Euratoma zagotavljati boljše obveščanje, s 
čimer bi zagotovili ozaveščeno udeležbo 
državljanov in civilne družbe v 
raziskovalnih in inovativnih vsebinah s 
spodbujanjem izobraževanja na področju 
znanosti, olajšanjem dostopa do 
znanstvenih spoznanj, razvijanjem 
odgovornih programov na področju 
raziskav in inovacij, ki ustrezajo 
pomislekom in pričakovanjem državljanov 
in civilne družbe, ter z olajšanjem 
njihovega sodelovanja v dejavnostih v 
okviru programa Euratoma.

Sprememba 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(17) V zaključkih razprav s simpozija 
„Koristi in omejitve raziskav jedrske fisije 
za nizkoogljično gospodarstvo“, ki sta ga 
organizirala Komisija in Evropski 
ekonomsko-socialni odbor 26. in 
27. februarja 2013 v Bruslju in ki je 
temeljil na interdisciplinarni študiji, v 
katero so bili med drugim vključeni 
strokovnjaki s področij energije, ekonomije 
in družboslovja, je bila izpostavljena 
potreba po nadaljevanju jedrskih raziskav 
na evropski ravni.

(17) V zaključkih razprav s simpozija 
„Koristi in omejitve raziskav jedrske fisije 
za nizkoogljično gospodarstvo“, ki sta ga 
organizirala Komisija in Evropski 
ekonomsko-socialni odbor 26. in 
27. februarja 2013 v Bruslju in ki je 
temeljil na interdisciplinarni študiji, v 
katero so bili med drugim vključeni 
strokovnjaki s področij energije, ekonomije 
in družboslovja, je bila izpostavljena 
potreba po nadaljevanju jedrskih raziskav 
na evropski ravni, tudi na področju fisije.

Sprememba 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(18) Program Euratoma bi moral 
prispevati k privlačnosti raziskovalnega 
poklica v Uniji. Ustrezno pozornost bi bilo 

(18) Program Euratoma bi moral 
prispevati k privlačnosti raziskovalnega 
poklica v Uniji in spodbujati mlade k 



treba nameniti Evropski listini za 
raziskovalce in Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev17, skupaj z 
drugimi zadevnimi referenčnimi okviri, 
opredeljenimi v povezavi z evropskim 
raziskovalnim prostorom, obenem pa 
spoštovati njihov prostovoljni značaj.

udeležbi v raziskavah na tem področju. 
Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev17, 
skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom, 
obenem pa spoštovati njihov prostovoljni 
značaj.

_________________ _________________
17 Priporočilo Komisije z dne 11. marca 
2005 o Evropski listini za raziskovalce ter 
o Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju 
raziskovalcev (UL L 75, 22.3.2005, str. 
67). 

17 Priporočilo Komisije z dne 11. marca 
2005 o Evropski listini za raziskovalce ter 
o Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju 
raziskovalcev (UL L 75, 22.3.2005, str. 
67).

Sprememba 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(19) Dejavnosti, razvite v okviru 
programa Euratoma, bi morale biti 
usmerjene v spodbujanje enakosti med 
ženskami in moškimi na področju raziskav 
in inovacij, zlasti z obravnavanjem 
temeljnih vzrokov za neenakost med 
spoloma in izkoriščanjem vseh potencialov 
žensk in moških v raziskavah ter 
vključevanjem vidika spolov v vsebino 
projektov, da se izboljša kakovost raziskav 
in spodbujajo inovacije. Dejavnosti bi 
morale biti usmerjene tudi v udejanjanje 
načel glede enakosti med ženskami in 
moškimi iz členov 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji in člena 8 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU).

(19) Dejavnosti, razvite v okviru 
programa Euratoma, bi morale upoštevati 
načela enakosti med ženskami in moškimi 
na področju raziskav in inovacij, zlasti z 
obravnavanjem temeljnih vzrokov za 
neenakost med spoloma in izkoriščanjem 
vseh potencialov žensk in moških v 
raziskavah z izboljšanjem njihovega 
dostopa do raziskovalnih programov, da 
se izboljša kakovost raziskav in spodbujajo 
inovacije. Dejavnosti bi morale biti 
usmerjene tudi v udejanjanje načel glede 
enakosti med ženskami in moškimi iz 
členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji in 
člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU).

Sprememba 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(20) Pri dejavnostih s področja raziskav (20) Pri dejavnostih s področja raziskav 



in inovacij, ki jih podpira program 
Euratoma, bi se morala upoštevati temeljna 
etična načela. Po potrebi bi bilo treba glede 
energetskih vprašanj upoštevati mnenja 
Evropske skupine za etiko na področju 
znanosti in novih tehnologij. Pri 
raziskovalnih dejavnostih bi bilo treba 
upoštevati tudi člen 13 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter omejiti 
uporabo živali pri raziskavah in poskusih, 
da bi jo lahko kasneje povsem opustili. Vse 
dejavnosti bi bilo treba izvajati ob 
zagotavljanju visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi.

in inovacij, ki jih podpira program 
Euratoma, bi se morala upoštevati temeljna 
etična načela. Po potrebi bi bilo treba glede 
energetskih vprašanj upoštevati mnenja 
Evropske skupine za etiko na področju 
znanosti in novih tehnologij. Pri 
raziskovalnih dejavnostih bi bilo treba 
upoštevati tudi člen 13 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter nadomestiti 
uporabo živali pri raziskavah in poskusih, 
da bi jo lahko kasneje prepovedali. Vse 
dejavnosti bi bilo treba izvajati ob 
zagotavljanju najvišje ravni varovanja 
zdravja ljudi.

Sprememba 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(21) Doseči bi bilo 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 
zvezi s konkurenčnostjo. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti 
sodelovanju malih in srednjih podjetij.

(21) Doseči bi bilo 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 
zvezi s konkurenčnostjo. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti 
sodelovanju malih in srednjih podjetij, tudi 
novih inovativnih akterjev na ustreznem 
raziskovalnem področju.

Sprememba 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(25) Finančne interese Evropske unije bi 
bilo treba zaščititi s sorazmernimi ukrepi v 
celotnem ciklu odhodkov, kar zajema 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti, vračilo izgubljenih, 
nepravilno plačanih ali uporabljenih 
sredstev in po potrebi kazni. Revidirana 

(25) Finančne interese Evropske unije bi 
bilo treba zaščititi s sorazmernimi ukrepi v 
celotnem ciklu odhodkov, kar zajema 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti s skupnimi revizijskimi 
postopki, vračilo izgubljenih, nepravilno 
plačanih ali uporabljenih sredstev in po 



strategija nadzora, ki je namesto na 
zmanjšanje deleža napak usmerjena v 
nadzor, ki temelji na tveganju, in v 
odkrivanje goljufij, bi morala zmanjšati 
breme nadzora za udeležence.

potrebi kazni. Revidirana strategija 
nadzora, ki je namesto na zmanjšanje 
deleža napak usmerjena v nadzor, ki 
temelji na tveganju, in v odkrivanje goljufij 
na podlagi skupnih načel in meril na 
ravni EU, bi morala zmanjšati breme 
nadzora za udeležence.

Sprememba 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(26) Zagotoviti je treba dobro finančno 
poslovodenje programa Euratoma in 
njegovo kar se da učinkovito in 
uporabnikom prijazno izvajanje ob 
sočasnem zagotavljanju pravne varnosti in 
njegove dostopnosti za vse udeležence. 
Treba je zagotoviti skladnost z ustreznimi 
določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
(v nadaljnjem besedilu: finančna uredba)19 
ter zahtevami za poenostavitev in boljšo 
zakonodajo.

(26) Zagotoviti je treba dobro finančno 
poslovodenje programa Euratoma in 
njegovo kar se da učinkovito in 
uporabnikom prijazno izvajanje ob 
sočasnem zagotavljanju pravne varnosti in 
ustrezne obveščenosti morebitnih 
upravičencev, da bi se povečala 
dostopnost za vse udeležence. Treba je 
zagotoviti skladnost z ustreznimi 
določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
(v nadaljnjem besedilu: finančna uredba)19 
ter zahtevami za poenostavitev in boljšo 
zakonodajo.

_________________ _________________
19 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 
1). 

19 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 
1).

Sprememba 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(33) Za doseganje ciljev programa 
Euratoma na ustreznih področjih je 
potrebna podpora medsektorskim 

(33) Za doseganje ciljev programa 
Euratoma na ustreznih področjih je 
potrebna podpora medsektorskim 



dejavnostim, tako v okviru programa 
Euratoma kot skupaj z dejavnostmi 
okvirnega programa Obzorje 2020.

dejavnostim, tako v okviru programa 
Euratoma kot skupaj z dejavnostmi 
okvirnega programa Obzorje 2020, na 
primer v primeru ukrepov Marie 
Skłodowske-Curie, ki spodbujajo 
mobilnost raziskovalcev.

Sprememba 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

1. Splošni cilj programa Euratoma je 
izvajanje dejavnosti jedrskih raziskav in 
usposabljanja s poudarkom na nenehnem 
izboljševanju jedrske varnosti in zaščite ter 
zaščite pred sevanjem, da bi na varen, 
učinkovit in zanesljiv način po možnosti 
prispevali zlasti k dolgoročnemu 
razogljičenju energetskega sistema. Splošni 
cilj se uresničuje z dejavnostmi, 
določenimi v Prilogi I, v obliki 
neposrednih ali posrednih ukrepov, s 
katerimi se izpolnjujejo posebni cilji iz 
odstavkov 2 in 3 tega člena.

1. Splošni cilj programa Euratoma je 
izvajanje dejavnosti jedrskih raziskav in 
usposabljanja s poudarkom na nenehnem 
izboljševanju jedrske varnosti in zaščite ter 
zaščite pred sevanjem, da bi na varen, 
učinkovit in zanesljiv način prispevali 
zlasti k dolgoročnemu razogljičenju 
energetskega sistema. Splošni cilj se 
uresničuje z dejavnostmi, določenimi v 
Prilogi I, v obliki neposrednih ali posrednih 
ukrepov, s katerimi se izpolnjujejo posebni 
cilji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

Sprememba 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(a) podpora varnosti jedrskih sistemov; (a) podpora varnosti jedrskih sistemov, 
med drugim s strukturnimi čezmejnimi 
inšpekcijskimi v primeru jedrskih obratov 
v bližini ene ali več nacionalnih meja z 
drugimi državami članicami;

Sprememba 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba



(b) prispevek k razvoju varnih 
dolgoročnejših rešitev za ravnanje s 
končnimi jedrskimi odpadki, vključno s 
končnim odlaganjem odpadkov v geološke 
formacije ter njihovim ločevanjem in 
transmutacijo; 

(b) prispevek k sodelovanju na ravni 
EU in s tretjimi državami pri 
opredeljevanju in razvoju varnih 
dolgoročnih rešitev za ravnanje s končnimi 
jedrskimi odpadki, vključno s končnim 
odlaganjem odpadkov v geološke 
formacije ter njihovim ločevanjem in 
transmutacijo;

Sprememba 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(a) izboljšanje jedrske varnosti, 
vključno z: varnostjo jedrskih reaktorjev in 
goriva, ravnanjem z odpadki, tudi s 
končnim odlaganjem odpadkov v geološke 
formacije ter ločevanjem in transmutacijo; 
razgradnjo ter pripravljenostjo na izredne 
dogodke; 

(a) izboljšanje jedrske varnosti, 
vključno z: varnostjo jedrskih reaktorjev in 
goriva, ravnanjem z odpadki, da bi 
preprečili nezaželene učinke na človeka 
ali okolje, tudi s končnim odlaganjem 
odpadkov v geološke formacije ter 
ločevanjem in transmutacijo; razgradnjo ter 
pripravljenostjo na izredne dogodke; 

Sprememba 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(b) izboljšanje jedrske zaščite, vključno 
z: jedrskimi zaščitnimi ukrepi, neširjenjem 
jedrskega orožja, bojem proti nezakoniti 
trgovini in jedrsko forenziko; 

(b) izboljšanje jedrske zaščite, vključno 
z: jedrskimi zaščitnimi ukrepi, neširjenjem 
jedrskega orožja, bojem proti nezakoniti 
trgovini in jedrsko forenziko, 
odstranjevanjem izvornih snovi in 
radioaktivnih odpadkov, bojem proti 
kibernetskim napadom in zmanjšanjem 
tveganja terorističnih napadov na jedrske 
elektrarne, pa tudi s strukturnimi 
čezmejnimi inšpekcijami v primeru 
jedrskih objektov v bližini ene ali več 
nacionalnih meja z drugimi državami 
članicami EU;



Sprememba 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(d) spodbujanje upravljanja znanja, 
izobraževanja in usposabljanja; 

(d) spodbujanje upravljanja znanja, 
izobraževanja in usposabljanja, vključno z 
dolgoročnim poklicnim usposabljanjem, 
ki bo odražalo razvoj, ki ga omogočajo 
nove tehnologije;

Sprememba 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

4. Program Euratoma se izvaja ob 
zagotavljanju, da podprte prednostne 
naloge in dejavnosti ustrezajo 
spreminjajočim se potrebam in upoštevajo 
razvoj znanosti, tehnologije, inovacij, 
oblikovanja politike, trgov in družbe, s 
čimer se kar najbolj izkoriščajo človeški in 
finančni viri ter preprečuje podvajanje 
jedrskih raziskav in razvoja v Uniji.

4. Program Euratoma se izvaja ob 
zagotavljanju, da podprte prednostne 
naloge in dejavnosti ustrezajo 
spreminjajočim se potrebam in upoštevajo 
razvoj znanosti, tehnologije, inovacij, 
oblikovanja politike – predvsem 
energetske in okoljske politike –, trgov in 
družbe, s čimer se kar najbolj izkoriščajo 
človeški in finančni viri, ustvarijo večje 
sinergije med obstoječimi programi in 
projekti ter preprečuje podvajanje jedrskih 
raziskav in razvoja v Uniji.

Sprememba 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

2. Finančna sredstva programa 
Euratoma lahko krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi priprave, spremljanja, 
nadzora, revidiranja in ocenjevanja, ki so 
potrebni za upravljanje tega programa in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije 
in sestanke strokovnjakov, če so povezani s 
splošnimi cilji te uredbe, in stroške, 
povezane z omrežji informacijske 
tehnologije, ki so namenjena za obdelavo 

2. Finančna sredstva programa 
Euratoma lahko krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi priprave, spremljanja, 
nadzora, revidiranja in ocenjevanja, ki so 
potrebni za upravljanje tega programa in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije 
in sestanke strokovnjakov, če so povezani s 
splošnimi cilji te uredbe, in stroške, 
povezane z omrežji informacijske 
tehnologije, ki so namenjena za obdelavo 



in izmenjavo podatkov, skupaj z vsemi 
drugimi stroški tehnične in upravne 
pomoči, ki jih ima Komisija zaradi 
upravljanja programa Euratoma. Stroški za 
stalne in ponavljajoče se ukrepe, kot so 
nadzor, revizije in omrežja informacijske 
tehnologije, se pokrijejo v okviru omejitev 
za upravne odhodke Komisije, ki so 
določeni v odstavku 1. 

in izmenjavo podatkov, ter z varnostjo teh 
omrežij, skupaj z vsemi drugimi stroški 
tehnične in upravne pomoči, ki jih ima 
Komisija zaradi upravljanja programa 
Euratoma. Stroški za stalne in ponavljajoče 
se ukrepe, kot so nadzor, revizije in 
omrežja informacijske tehnologije, se 
pokrijejo v okviru omejitev za upravne 
odhodke Komisije, ki so določeni v 
odstavku 1.

Sprememba 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(c) države ali ozemlja, ki sodelujejo v 
sedmem okvirnem programu Euratoma ali 
programu Euratoma za raziskave in 
usposabljanje za obdobje 2014–2018.

(c) države ali ozemlja, ki so udeležena 
ali ki kot države članice sodelujejo v 
sedmem okvirnem programu Euratoma ali 
programu Euratoma za raziskave in 
usposabljanje za obdobje 2014–2018.

Sprememba 27

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

3. V delovnih programih iz odstavkov 
1 in 2 se upoštevajo razmere na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij na 
nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni ter razvoj zadevne 
politike, trga in družbeni razvoj. Po potrebi 
se posodabljajo.

3. V delovnih programih iz odstavkov 
1 in 2 se upoštevajo razmere na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij na 
nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni ter razvoj zadevne 
politike, trga in družbeni razvoj. Po potrebi 
se posodabljajo, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo s tem povezana priporočila 
neodvisnih strokovnih skupin Komisije, ki 
se vzpostavijo za ocenjevanje programa 
Euratoma. 

Sprememba 28

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Posebna pozornost se nameni zagotavljanju 
ustrezne udeležbe malih in srednjih podjetij 
(MSP) ter zasebnega sektorja na splošno v 
programu Euratoma in ustreznega učinka 
inovacij nanje. Kvantitativne in 
kvalitativne ocene udeležbe MSP se 
izvajajo kot del ureditev za ocenjevanje in 
spremljanje.

Posebna pozornost se nameni zagotavljanju 
ustrezne udeležbe malih in srednjih podjetij 
(MSP), tudi novih inovativnih akterjev na 
ustreznem raziskovalnem področju, ter 
zasebnega sektorja na splošno v programu 
Euratoma in ustreznega učinka inovacij 
nanje. Kvantitativne in kvalitativne ocene 
udeležbe MSP se izvajajo kot del ureditev 
za ocenjevanje in spremljanje.

Sprememba 29

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

2. Komisija poroča o rezultatih 
spremljanja iz odstavka 1 in jih da na voljo 
javnosti.

2. Komisija poroča o rezultatih 
spremljanja iz odstavka 1 ter jih da na 
voljo javnosti in posreduje Parlamentu.

Sprememba 30

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Vprašanje jedrske energije je del razprav 
o boju proti podnebnim spremembam in 
zmanjševanju evropske odvisnosti od 
uvožene energije. Program Euratoma bo – 
v širšem okviru iskanja trajnostne mešanice 
energetskih virov prihodnosti – tudi z 
raziskovalnimi dejavnostmi prispeval k 
razpravi o koristih in omejitvah jedrske 
energije, pridobljene s fisijo, za 
nizkoogljično gospodarstvo. Z 
zagotavljanjem nenehnega izboljševanja 
jedrske varnosti bi naprednejše jedrske 
tehnologije lahko omogočile tudi znatno 
izboljšanje učinkovitosti in uporabe virov 
ter proizvedle manj odpadkov kot sedanji 
koncepti. Vidikom jedrske varnosti bo 
namenjeno kar največ pozornosti.

Jedrska energija pomembno prispeva k 
boju proti podnebnim spremembam in 
zmanjševanju evropske odvisnosti od 
uvožene energije. Program Euratoma bo – 
v širšem okviru iskanja trajnostne mešanice 
energetskih virov prihodnosti – tudi z 
raziskovalnimi dejavnostmi prispeval k 
ohranitvi tehnoloških prednosti jedrske 
energije, pridobljene s fisijo, za 
nizkoogljično gospodarstvo. Z 
zagotavljanjem nenehnega izboljševanja 
jedrske varnosti bi naprednejše jedrske 
tehnologije lahko omogočile tudi znatno 
izboljšanje učinkovitosti in uporabe virov 
ter proizvedle manj odpadkov kot sedanji 
koncepti. Vidikom jedrske varnosti bo 
namenjeno kar največ pozornosti.



Sprememba 31

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 6 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

V skladu s splošnim ciljem bodo podprte 
skupne raziskovalne dejavnosti v zvezi z 
varnim delovanjem in razgradnjo 
reaktorskih sistemov (vključno z objekti 
jedrskega gorivnega cikla), ki se 
uporabljajo v Uniji, ali, do mere, ki je 
potrebna za ohranjanje obsežnega 
strokovnega znanja na področju jedrske 
varnosti v Uniji, tistih vrst reaktorjev, ki se 
bodo lahko uporabljali v prihodnosti, s 
poudarkom izključno na varnostnih 
vidikih, vključno z vsemi vidiki gorivnega 
cikla, kot sta ločevanje in transmutacija.

V skladu s splošnim ciljem, torej za 
podporo skupne raziskovalne dejavnosti v 
zvezi z varnim delovanjem in razgradnjo 
reaktorskih sistemov (vključno z objekti 
jedrskega gorivnega cikla), ki se 
uporabljajo v Uniji, ali, do mere, ki je 
potrebna za ohranjanje obsežnega 
strokovnega znanja na področju jedrske 
varnosti v Uniji, se bodo tiste vrste 
reaktorjev v prihodnosti lahko uporabljale 
v vseh vidikih gorivnega cikla, kot sta 
ločevanje in transmutacija.

Sprememba 32

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 9 – točka a – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(3) izmenjavo z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi za krepitev 
sposobnosti Unije za odzivanje na jedrske 
nesreče in dogodke z raziskavami na 
področju sistemov opozarjanja in modelov 
za radiološko razpršitev po zraku ter z 
uporabo sredstev in strokovnega znanja za 
analiziranje in modeliranje jedrskih nesreč.

(3) izmenjavo z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi za krepitev 
sposobnosti Unije za odzivanje na jedrske 
nesreče in dogodke z raziskavami na 
področju sistemov opozarjanja in modelov 
za radiološko razpršitev v okolje (zrak, 
voda in tla) ter z uporabo sredstev in 
strokovnega znanja za analiziranje in 
modeliranje jedrskih nesreč.

Sprememba 33

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Za doseganje ciljev programa Euratoma se 
bodo zagotovile ustrezne povezave in 

Za doseganje ciljev programa Euratoma in 
za vzpostavljanje sinergij med jedrskimi in 



vmesniki (kot so skupni razpisi) s 
posebnim programom okvirnega programa 
Obzorje 2020.

nejedrskimi dejavnostmi ter za 
omogočanje prenosa znanja na ustrezna 
področja se bodo zagotovile ustrezne 
povezave in vmesniki (kot so skupni 
razpisi) s posebnim programom okvirnega 
programa Obzorje 2020.

Sprememba 34

Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(b) Prispevek k razvoju varnih 
dolgoročnejših rešitev za ravnanje s 
končnimi jedrskimi odpadki, vključno s 
končnim odlaganjem odpadkov v geološke 
formacije ter ločevanjem in transmutacijo

(b) Prispevek k razvoju varnih 
dolgoročnih rešitev za ravnanje s končnimi 
jedrskimi odpadki, vključno s končnim 
odlaganjem odpadkov v geološke 
formacije ter ločevanjem in transmutacijo

Sprememba 36

Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – točka g – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(g) Spodbujanje inovacij in 
konkurenčnosti industrije

(g) Spodbujanje inovacij


