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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0258/37 

Ændringsforslag  37 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Et af målene for Det Europæiske 

Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") 

er at bidrage til højnelse af levestandarden i 

medlemsstaterne, herunder ved at fremme 

og støtte nuklear forskning i 

medlemsstaterne og supplere den ved at 

gennemføre et forsknings- og 

uddannelsesprogram inden for rammerne 

af Euratom. 

(1) Et af målene for Den Europæiske 

Union ("Unionen") er at bidrage til 

højnelse af levestandarden i 

medlemsstaterne, herunder ved at fremme 

og støtte forskning i medlemsstaterne og 

supplere den ved at gennemføre et 

forsknings- og uddannelsesprogram inden 

for rammerne af Unionen. 

 (Hvis forslaget vedtages, erstattes ordene 

Det Europæiske Atomenergifællesskab 

("Fællesskabet") med Den Europæiske 

Union ("Unionen") gennem hele teksten.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Ændringsforslag  38 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1 a) Eftersom den almindelige 

lovgivningsprocedure ikke finder 

anvendelse i henhold til traktaten om 

oprettelse af Det Europæiske 

Atomenergifællesskab, betragtes Europa-

Parlamentet ikke for at være ligestillet 

med Rådet, når den vedtager nuklear 

lovgivning; 

Or. en 

Begrundelse 

Beslutninger om EU's forsknings- og uddannelsesprogrammer vedrørende kerneenergi følger ikke en 

demokratisk proces, da proceduren med fælles beslutningstagning ikke finder anvendelse. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Ændringsforslag  39 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Nuklear forskning kan bidrage til 

social og økonomisk velstand og 

miljømæssig bæredygtighed ved at 

forbedre den nukleare sikkerhed og sikring 

samt strålingsbeskyttelsen. Lige så vigtig 

er den nukleare forsknings potentielle 

bidrag til den langsigtede dekarbonisering 

af energisystemet på en sikker og effektiv 

måde. 

(2) Nuklear forskning kan bidrage til at 

forbedre den nukleare sikkerhed og sikring 

samt strålingsbeskyttelsen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Ændringsforslag  40 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Euratomprogrammets generelle mål 

er at gennemføre forskning og uddannelse 

på det nukleare område med vægt på 

fortsat forbedring af nuklear sikkerhed, 

sikring og strålingsbeskyttelse, navnlig for 

potentielt at bidrage til den langsigtede 

dekarbonisering af energisystemet på en 

sikker og effektiv måde. Det generelle mål 

skal nås gennem de aktiviteter, der er 

angivet i bilag I, i form af direkte og 

indirekte aktioner, som forfølger de 

specifikke mål i stk. 2 og 3. 

1. Euratomprogrammets generelle mål 

er at gennemføre forskning og uddannelse 

på det nukleare område med vægt på 

forbedring af nuklear sikkerhed, sikring og 

strålingsbeskyttelse. Det generelle mål skal 

nås gennem de aktiviteter, der er angivet i 

bilag I, i form af direkte og indirekte 

aktioner, som forfølger de specifikke mål i 

stk. 2 og 3. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Ændringsforslag  41 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) arbejde hen imod demonstration af 

gennemførligheden af fusion som 

energikilde ved at udnytte eksisterende og 

fremtidige fusionsanlæg 

udgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Ændringsforslag  42 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) skabe fundamentet for fremtidige 

fusionskraftanlæg ved at udvikle 

materialer, teknologier og skitseprojekter 

udgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Ændringsforslag  43 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den finansielle ramme for gennemførelsen 

af Euratomprogrammet er på 

770 220 000 EUR. Beløbet fordeles 

således: 

Den finansielle ramme for gennemførelsen 

af Euratomprogrammet er på 420 386 000 

EUR. Beløbet fordeles således: 

Or. en 

Begrundelse 

Reduktionen af det samlede budget afspejler ændringerne af de overordnede mål for programmet, navnlig 

fjernelse af udgifterne til fusionsforskning og -udvikling. De midler, der er afsat til at garantere 

sikkerheden i eksisterende og fremtidige kernekraftværker, styres i retning af en styrkelse af Unionens 

forskning og uddannelse inden for nedlukning samt radiobeskyttelse. 

 


