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6.9.2018 A8-0258/37 

Ändringsförslag  37 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Ett av målen med Europeiska 

atomenergigemenskapen (nedan kallad 

gemenskapen) är att bidra till en högre 

levnadsstandard i medlemsstaterna 

inklusive genom att främja och underlätta 

kärnforskning i medlemsstaterna och 

komplettera denna med ett forsknings- och 

utbildningsprogram på gemenskapsnivå. 

(1) Ett av målen med Europeiska 

unionen (nedan kallad unionen) är att 

bidra till en högre levnadsstandard 

i medlemsstaterna inklusive genom att 

främja och underlätta forskning i 

medlemsstaterna och komplettera denna 

med ett forsknings- och 

utbildningsprogram på unionsnivå. 

 
Om ändringsförslaget antas kommer orden 

Europeiska atomenergigemenskapen 

(nedan kallad gemenskapen) att i hela 

texten ersättas med Europeiska unionen 

(nedan kallad unionen). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Ändringsförslag  38 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Eftersom det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet inte gäller enligt 

fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen kan 

Europaparlamentet inte betraktas som 

jämställt med rådet vid antagandet av 

lagstiftning inom området kärnenergi. 

Or. en 

Motivering 

Beslutsfattandet om unionens forsknings- och utbildningsprogram inom området kärnenergi är 

inte demokratiskt, eftersom medbeslutandeförfarandet inte är tillämpligt där. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Ändringsförslag  39 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Kärnforskning kan bidra till social 

och ekonomisk välfärd och 

miljöhållbarhet genom att öka 

kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet. 

Av lika stor betydelse är kärnforskningens 

potentiella bidrag till en långsiktig 

utfasning av fossila bränslen i 

energisystemet på ett tryggt, effektivt och 

säkert sätt. 

(2) Kärnforskning kan bidra till ökad 

kärnsäkerhet, ökat nukleärt fysiskt skydd 

och bättre strålskydd. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Ändringsförslag  40 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Euratomprogrammets allmänna mål 

är att bedriva forsknings- och 

utbildningsverksamhet på 

kärnenergiområdet, med tonvikt på en 

kontinuerlig förbättring av kärnsäkerhet 

och strålskydd, särskilt för att kunna bidra 

till den långsiktiga utfasningen av fossila 

bränslen från energisystemet på ett tryggt, 

effektivt och säkert sätt. Det allmänna 

målet ska uppnås genom de verksamheter 

som anges i bilaga I i form av direkta och 

indirekta åtgärder som uppfyller de 

särskilda målen i punkterna 2 och 3 i denna 

artikel. 

1. Euratomprogrammets allmänna mål 

är att bedriva forsknings- och 

utbildningsverksamhet på 

kärnenergiområdet, med tonvikt på en 

förbättring av kärnsäkerhet, nukleärt 

fysiskt skydd och strålskydd. Det allmänna 

målet ska uppnås genom de verksamheter 

som anges i bilaga I i form av direkta och 

indirekta åtgärder som uppfyller de 

särskilda målen i punkterna 2 och 3 i denna 

artikel. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Ändringsförslag  41 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Att främja utvecklingen mot 

demonstration av genomförbarhet när det 

gäller fusion som energikälla genom 

användning av befintliga och framtida 

fusionsanläggningar. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Ändringsförslag  42 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Att lägga grunden för framtida 

fusionskraftverk genom utveckling av 

material, teknik och 

konstruktionsprinciper. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Ändringsförslag  43 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Finansieringsramen för genomförandet av 

programmet ska vara 770 220 000 EUR. 

Detta belopp ska fördelas enligt följande: 

Finansieringsramen för genomförandet av 

programmet ska vara 420 386 000 EUR. 

Detta belopp ska fördelas enligt följande: 

Or. en 

Motivering 

Minskningen av den sammanlagda budgeten speglar ändringarna i programmets övergripande 

mål, närmare bestämt att utgifterna för forskning och utveckling inom fusion fallit bort. Det 

handlar om att de medel som varit avsedda för att trygga säkerheten vid nuvarande och framtida 

kärnkraftverk nu riktas in på att ge en skjuts åt unionens forskning och utbildning inom 

avveckling och strålskydd. 

 


