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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- 

och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

(Samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0698), 

– med beaktande av artikel 7 ifördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet 

(C8-0009/2018), 

– med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

(A8-0258/2018). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 

från den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 

väsentligt ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen. 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I syfte att säkerställa kontinuiteten i 

kärnteknisk forskning på gemenskapsnivå 

är det nödvändigt att fastställa 

gemenskapens forsknings- och 

utbildningsprogram för perioden 1 januari 

(4) I syfte att säkerställa kontinuiteten i 

kärnteknisk forskning på gemenskapsnivå 

och uppnå målen på detta område är det 

nödvändigt att fastställa gemenskapens 

forsknings- och utbildningsprogram för 
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2019–31 december 2020 (nedan kallat 

Euratomprogrammet). 

Euratomprogrammet bör ha samma mål 

som programmet för 2014–2018, stödja 

samma verksamheter och använda samma 

typ av genomförande som visat sig vara 

effektiv och ändamålsenlig för att uppnå 

programmets mål.  

perioden 1 januari 2019-31 december 2020 

(nedan kallat Euratomprogrammet). 

Euratomprogrammet bör ha samma mål 

som programmet för 2014–2018, stödja 

samma verksamheter och använda samma 

typ av genomförande som visat sig vara 

effektiv och ändamålsenlig för att uppnå 

programmets mål.  

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Kärnenergi är visserligen av 

betydelse för energiförsörjningen och den 

ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 

kan allvarliga kärntekniska olyckor utgöra 

fara för människors hälsa. Kärnsäkerhet 

och, i förekommande fall, andra 

säkerhetsaspekter som hanteras av det 

gemensamma forskningscentrumet (JRC) 

bör därför ges största möjliga vikt i 

Euratoms program.  

(6) Kärnenergi är visserligen av 

betydelse för energiförsörjningen och den 

ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 

kan allvarliga kärntekniska olyckor utgöra 

fara för människors hälsa och miljön på 

medellång och lång sikt. Kärnsäkerhet 

och, i förekommande fall, aspekter på 

nukleärt fysiskt skydd som hanteras av det 

gemensamma forskningscentrumet (JRC) 

bör därför ges största möjliga vikt i 

Euratoms program.  

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Den europeiska strategiska planen 

för energiteknik (nedan kallad SET-

planen), som angavs i slutsatserna från 

rådets möte den 28 februari 2008 i Bryssel, 

påskyndar utvecklingen av en uppsättning 

tekniker med låga koldioxidutsläpp. 

Europeiska rådet enades vid sitt möte den 4 

februari 2011 om att EU och 

medlemsstaterna skulle främja 

investeringar i förnybar energi, och säker 

och hållbar teknik med låga 

koldioxidutsläpp och rikta in sig på att 

(7) Den europeiska strategiska planen 

för energiteknik (nedan kallad SET-

planen), som angavs i slutsatserna från 

rådets möte den 28 februari 2008 i Bryssel, 

påskyndar innovationsprocessen inom 

området för europeisk spetsteknik med 

låga koldioxidutsläpp. Europeiska rådet 

enades vid sitt möte den 4 februari 2011 

om att EU och medlemsstaterna skulle 

främja investeringar i förnybar energi, och 

säker och hållbar teknik med låga 

koldioxidutsläpp, inbegripet kärnkraft, 
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genomföra de teknikprioriteringar som 

anges i SET-planen. Det står varje 

medlemsstat fritt att välja vilken typ av 

teknik som den vill stödja. 

och rikta in sig på att genomföra de 

teknikprioriteringar som anges i SET-

planen. Åtgärd 10 (kärnkraft) i SET-

planen har följande mål: Upprätthålla en 

hög säkerhetsnivå vid kärnreaktorer och 

därtill hörande bränslecykler under drift 

och avveckling, och samtidigt förbättra 

effektiviteten. Det står varje medlemsstat 

fritt att välja vilken typ av teknik som den 

vill stödja. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Eftersom alla medlemsstater har 

kärntekniska anläggningar eller använder 

radioaktiva material, särskilt för 

medicinska ändamål, har rådet, i sina 

slutsatser från mötet i Bryssel den 1–2 

december 2008, erkänt att det finns ett 

kontinuerligt behov av kompetens på 

kärnenergiområdet, särskilt genom lämplig 

utbildning som kopplas till forskning och 

samordnas på gemenskapsnivå.  

(8) Eftersom alla medlemsstater har 

kärntekniska anläggningar eller använder 

radioaktiva material, särskilt för 

medicinska ändamål, har rådet, i sina 

slutsatser från mötet i Bryssel den 1-2 

december 2008, erkänt att det finns ett 

kontinuerligt behov av kompetens på 

kärnenergiområdet, särskilt genom lämplig 

utbildning på alla nivåer och vederbörlig 

samordning med forskningsprojekt på 

EU-nivå. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Även om det är upp till varje 

medlemsstat att avgöra om den vill 

använda kärnenergi eller inte, kan det även 

konstateras att kärnenergi fyller olika 

funktioner i olika medlemsstater. 

(9) Även om det är upp till varje 

medlemsstat att avgöra om den vill 

använda kärnenergi eller inte, kan det även 

konstateras att kärnforskning fyller en 

viktig funktion i samtliga medlemsstater, 

inte minst inom området människors 

hälsa. 

 

Ändringsförslag  6 
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Förslag till förordning 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att fusion ska bli ett trovärdigt 

alternativ för kommersiell 

energiproduktion krävs det för det första att 

uppförandet av Iter slutförs enligt 

tidsschemat på ett framgångsrikt sätt, och 

att anläggningens verksamhet inleds. För 

det andra måste man fastställa en ambitiös 

men ändå realistisk färdplan mot 

elproduktion senast 2050. Om dessa mål 

ska kunna uppnås måste det europeiska 

fusionsprogrammet få en ny inriktning på 

ett gemensamt verksamhetsprogram för 

genomförande av denna färdplan. För att 

säkerställa att målen med pågående 

fusionsforskning uppnås, liksom att det 

finns ett långsiktigt engagemang från och 

samarbete mellan 

fusionsforskningsintressenter bör man se 

till att gemenskapsstödet fortsätter. Större 

fokus bör i första hand läggas på de 

verksamheter som stöder Iter, men även på 

utveckling mot en demonstrationsreaktor, 

med inbegripet. ökat deltagande, beroende 

på vad som är lämpligt från den privata 

sektorns sida. Denna rationalisering och 

omprioritering bör åstadkommas utan att 

Europas ledande ställning på 

fusionsenergiområdet äventyras. 

(11) För att fusion ska bli ett trovärdigt 

alternativ för kommersiell 

energiproduktion krävs det för det första att 

uppförandet av Iter slutförs enligt 

tidsschemat på ett framgångsrikt sätt, och 

att anläggningens verksamhet inleds, samt 

att Euratomprogrammet kan lämna ett 

betydande bidrag. För det andra måste man 

fastställa en ambitiös men ändå realistisk 

färdplan mot elproduktion senast 2050. Om 

dessa mål ska kunna uppnås måste det 

europeiska fusionsprogrammet få en ny 

inriktning på ett gemensamt 

verksamhetsprogram för genomförande av 

denna färdplan. För att säkerställa att 

målen med pågående fusionsforskning 

uppnås, liksom att det finns ett långsiktigt 

engagemang från och samarbete mellan 

fusionsforskningsintressenter bör man se 

till att det långsiktiga gemenskapsstödet 

fortsätter. Större fokus bör i första hand 

läggas på de verksamheter som stöder Iter, 

men även på utveckling mot en 

demonstrationsreaktor, med inbegripet. 

ökat deltagande, beroende på vad som är 

lämpligt från den privata sektorns sida. 

Denna rationalisering och omprioritering 

bör åstadkommas utan att Europas ledande 

ställning på fusionsenergiområdet 

äventyras. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) JRC bör också i fortsättningen 

tillhandahålla oberoende och kundstyrt 

vetenskapligt och tekniskt stöd vid 

fastställandet, utvecklingen, 

genomförandet och övervakningen av 

(12) JRC bör också i fortsättningen 

tillhandahålla oberoende och kundstyrt 

vetenskapligt och tekniskt stöd vid 

fastställandet, utvecklingen, 

genomförandet och övervakningen av 
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gemenskapspolitiken, särskilt på områdena 

kärnsäkerhet samt forskning och 

utbildning på säkerhetsområdet. För att 

optimera användningen av mänskliga 

resurser och undvika dubbelarbete inom 

forskning i unionen bör all ny verksamhet 

som bedrivs av JRC analyseras för att 

kontrollera dess samstämmighet med redan 

befintlig verksamhet i medlemsstaterna. 

Säkerhetsaspekter för ramprogrammet 

Horisont 2020 bör begränsas till JRC:s 

direkta åtgärder. 

gemenskapspolitiken, särskilt på områdena 

forskning och utbildning om kärnsäkerhet, 

nukleärt fysiskt skydd, kärnämneskontroll 

och icke-spridning. För att optimera 

användningen av mänskliga resurser och 

undvika dubbelarbete inom forskning i 

unionen bör all ny verksamhet som bedrivs 

av JRC analyseras för att kontrollera dess 

samstämmighet med redan befintlig 

verksamhet i medlemsstaterna. 

Säkerhetsaspekter för ramprogrammet 

Horisont 2020 bör begränsas till JRC:s 

direkta åtgärder.  

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Det är unionens uppgift att i alla 

medlemsstaters intresse utveckla ett 

ramverk för att stödja gemensam 

spetsforskning, kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsbevarande när det gäller 

kärnklyvningsteknik, med särskilt fokus på 

säkerhet, strålskydd och icke-spridning. En 

förutsättning är att man har tillgång till 

oberoende vetenskapliga belägg, och där 

kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 

påpekades i kommissionens meddelande 

till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén Flaggskeppsinitiativ i 

Europa 2020-strategin – 

Innovationsunionen, där kommissionen 

angav att man med hjälp av JRC ville 

stärka den vetenskapliga grundvalen för 

olika politikområden. JRC är berett att ta 

itu med denna utmaning genom att 

fokusera sin kärnsäkerhetsforskning på 

unionens prioriterade politikområden. 

(14) Det är unionens uppgift att i alla 

medlemsstaters intresse utveckla ett 

ramverk för att stödja gemensam 

spetsforskning, kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsbevarande när det gäller 

kärnklyvningsteknik, med särskilt fokus på 

säkerhet, nukleärt fysiskt skydd, hantering 

av kärnavfall, strålskydd och icke-

spridning. En förutsättning är att man har 

tillgång till oberoende vetenskapliga 

belägg, och där kan JRC ge ett avgörande 

bidrag. Detta påpekades i kommissionens 

meddelande till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och Regionkommittén 

Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-

strategin – Innovationsunionen, där 

kommissionen angav att man med hjälp av 

JRC ville stärka den vetenskapliga 

grundvalen för olika politikområden. JRC 

är berett att ta itu med denna utmaning 

genom att fokusera sin 

kärnsäkerhetsforskning på unionens 

prioriterade politikområden. 

 

Ändringsförslag  9 
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Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Euratomprogrammet bör främja 

allmänhetens och det civila samhällets 

kunskaper om och intresse för forskning 

och innovation genom att främja 

vetenskaplig utbildning, göra vetenskapliga 

rön mer tillgängliga, ta fram ansvarsfulla 

forsknings- och innovationsplaner som 

motsvarar medborgarnas och det civila 

samhällets prioriteringar och förväntningar 

samt underlätta dessa aktörers deltagande i 

verksamheter under Euratomprogrammet.  

(15) Euratomprogrammet bör 

säkerställa ett bättre informationsflöde för 

att allmänheten och det civila samhället 

ska få kunskaper om och intresse för 

forskning och innovation genom att främja 

vetenskaplig utbildning, göra vetenskapliga 

rön mer tillgängliga, ta fram ansvarsfulla 

forsknings- och innovationsplaner som 

motsvarar medborgarnas och det civila 

samhällets prioriteringar och förväntningar 

samt underlätta dessa aktörers deltagande i 

verksamheter inom ramen för 

Euratomprogrammet. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Resultatet av debatterna vid 

symposiet i Bryssel den 26–27 februari 

2013, som organiserades av kommissionen 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén tillsammans, om fördelarna och 

begränsningarna med 

kärnfissionsforskning för en koldioxidsnål 

ekonomi, som förberetts genom en 

tvärvetenskaplig studie med bl.a. experter 

inom energiområdet, ekonomi och 

samhällsvetenskap, där man konstaterade 

behovet av fortsatt kärnforskning på 

europeisk nivå. 

(17) Resultatet av debatterna vid 

symposiet i Bryssel den 26-27 februari 

2013, som organiserades av kommissionen 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén tillsammans, om fördelarna och 

begränsningarna med 

kärnfissionsforskning för en koldioxidsnål 

ekonomi, som förberetts genom en 

tvärvetenskaplig studie med bl.a. experter 

inom energiområdet, ekonomi och 

samhällsvetenskap, där man konstaterade 

behovet av fortsatt kärnforskning, bland 

annat fissionsforskning, på europeisk 

nivå. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Euratomprogrammet bör bidra till 

att göra forskaryrket mer attraktivt i 

unionen. Lämplig uppmärksamhet bör 

ägnas den europeiska stadgan för forskare 

och riktlinjerna för rekrytering av 

forskare17 samt andra relevanta 

referensramar som fastställts inom ramen 

för det europeiska forskningsområdet, 

samtidigt som man beaktar att de till sin 

natur är frivilliga. 

(18) Euratomprogrammet bör bidra till 

att göra forskaryrket mer attraktivt i 

unionen och till att unga uppmuntras att 

delta i forskning på detta område. 

Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 

europeiska stadgan för forskare och 

riktlinjerna för rekrytering av forskare17 

samt andra relevanta referensramar som 

fastställts inom ramen för det europeiska 

forskningsområdet, samtidigt som man 

beaktar att de till sin natur är frivilliga. 

_________________ _________________ 

17 Kommissionens rekommendation 

2005/251/EG av den 11 mars 2005 om den 

europeiska stadgan för forskare och 

riktlinjer för rekrytering av forskare (EUT 

L 75, 22.3.2005, s. 67.  

17 Kommissionens rekommendation 

2005/251/EG av den 11 mars 2005 om den 

europeiska stadgan för forskare och 

riktlinjer för rekrytering av forskare (EUT 

L 75, 22.3.2005, s. 67. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Verksamheten inom 

Euratomprogrammet bör främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män inom 

forskning och innovation, särskilt genom 

att angripa de underliggande orsakerna till 

obalansen mellan könen, utnyttja både 

kvinnliga och manliga forskares fulla 

potential och integrera genusdimensionen 

i projektinnehållet i syfte att höja 

forskningens kvalitet och stimulera 

innovation. Verksamheten bör också syfta 

till att förverkliga principerna om 

jämställdhet mellan kvinnor och män i 

artiklarna 2 och 3 i fördraget om 

Europeiska unionen och artikel 8 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget). 

(19) Verksamheten inom 

Euratomprogrammet måste följa 

principerna om jämställdhet mellan 

kvinnor och män inom forskning och 

innovation, särskilt genom att angripa de 

underliggande orsakerna till obalansen 

mellan könen, utnyttja både kvinnliga och 

manliga forskares fulla potential och 

förbättra deras tillgång till 

forskningsprogram, i syfte att höja 

forskningens kvalitet och stimulera 

innovation. Verksamheten bör också syfta 

till att förverkliga principerna om 

jämställdhet mellan kvinnor och män i 

artiklarna 2 och 3 i fördraget om 

Europeiska unionen och artikel 8 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget). 

 



 

PE618.359v02-00 12/24 RR\1159019SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Forsknings- och 

innovationsverksamhet som får stöd genom 

Euratomprogrammet bör uppfylla 

grundläggande etiska principer. Yttrandena 

i energifrågor från Europeiska gruppen för 

etik inom vetenskap och ny teknik bör 

härvidlag beaktas på lämpligt sätt. 

Forskningsverksamheten bör även ta 

hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 

leda till minskad användning av djur i 

forsknings- och försökssammanhang med 

målet att till slut ersätta djurförsök med 

andra metoder. Vid alla typer av 

verksamhet bör man garantera en hög 

skyddsnivå för människors hälsa. 

(20) Forsknings- och 

innovationsverksamhet som får stöd genom 

Euratomprogrammet bör uppfylla 

grundläggande etiska principer. Yttrandena 

i energifrågor från Europeiska gruppen för 

etik inom vetenskap och ny teknik bör 

härvidlag beaktas på lämpligt sätt. 

Forskningsverksamheten bör även ta 

hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 

leda till att användningen av djur ersätts 

med andra metoder i forsknings- och 

försökssammanhang med målet att till slut 

förbjuda djurförsök. Vid alla typer av 

verksamhet bör man säkerställa högsta 

skyddsnivå för människors hälsa. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Det är också troligt att effekten 

skulle bli större om man kombinerade 

medel från Euratomprogrammet med 

sådana från den privata sektorn, inom 

ramen för offentlig-privata partnerskap på 

sådana nyckelområden där forskning och 

innovation kan bidra till unionens bredare 

mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 

särskilt ta fasta på deltagandet från små och 

medelstora företag. 

(21) Det är också troligt att effekten 

skulle bli större om man kombinerade 

medel från Euratomprogrammet med 

sådana från den privata sektorn, inom 

ramen för offentlig-privata partnerskap på 

sådana nyckelområden där forskning och 

innovation kan bidra till unionens bredare 

mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 

särskilt ta fasta på deltagandet från små och 

medelstora företag, bland annat nya 

innovativa aktörer inom det berörda 

forskningsområdet. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 25 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Unionens ekonomiska intressen bör 

skyddas genom proportionella åtgärder 

under hela utgiftscykeln, inklusive 

förebyggande, upptäckt och utredning av 

oriktigheter, krav på återbetalning av 

belopp som gått förlorade, betalats ut på 

felaktiga grunder eller använts felaktigt 

samt, i tillämpliga fall, sanktioner. En 

omarbetad kontrollstrategi där fokus 

flyttats från minimering av felfrekvenser 

till riskbaserad kontroll och upptäckt av 

bedrägerier bör minska deltagarnas 

kontrollbörda. 

(25) Unionens ekonomiska intressen bör 

skyddas genom proportionella åtgärder 

under hela utgiftscykeln, inklusive 

förebyggande, upptäckt och utredning av 

oriktigheter genom gemensamma 

revisionsåtgärder, krav på återbetalning av 

belopp som gått förlorade, betalats ut på 

felaktiga grunder eller använts felaktigt 

samt, i tillämpliga fall, sanktioner. En 

omarbetad kontrollstrategi där fokus 

flyttats från minimering av felfrekvenser 

till riskbaserad kontroll och upptäckt av 

bedrägerier på grundval av gemensamma 

principer och kriterier på EU-nivå bör 

minska deltagarnas kontrollbörda. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Det är viktigt att säkerställa en sund 

ekonomisk förvaltning av 

Euratomprogrammet, att det genomförs på 

ett så effektivt och användarvänligt sätt 

som möjligt och att det samtidigt är 

rättsligt säkert och tillgängligt för samtliga 

deltagare. Det är nödvändigt att säkerställa 

efterlevnaden av de relevanta 

bestämmelserna i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/201219 och av kraven på förenkling 

och bättre lagstiftning. 

(26) Det är viktigt att säkerställa en sund 

ekonomisk förvaltning av 

Euratomprogrammet, att det genomförs på 

ett så effektivt och användarvänligt sätt 

som möjligt och att det samtidigt är 

rättsligt säkert och att potentiella 

stödmottagare informeras på lämpligt sätt, 

för att öka tillgängligheten för samtliga 

deltagare. Det är nödvändigt att säkerställa 

efterlevnaden av de relevanta 

bestämmelserna i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/201219 och av kraven på förenkling 

och bättre lagstiftning. 

_________________ _________________ 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 
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26.10.2012, s. 1). 26.10.2012, s. 1). 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Uppfyllandet av 

Euratomprogrammets mål på relevanta 

områden förutsätter att övergripande 

verksamheter får stöd, både inom 

Euratomprogrammet och i samband med 

verksamheten inom ramprogrammet 

Horisont 2020. 

(33) Uppfyllandet av 

Euratomprogrammets mål på relevanta 

områden förutsätter att övergripande 

verksamheter får stöd, både inom 

Euratomprogrammet och i samband med 

verksamheten inom ramprogrammet 

Horisont 2020, såsom i fallet med Marie 

Skłodowská-Curie-åtgärderna till stöd för 

forskares rörlighet. 

 

Ändringsförslag  18 

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 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 

kontinuerlig förbättring av kärnsäkerhet, 

nukleärt fysiskt skydd och strålskydd, 

särskilt för att 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. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Att främja säkerhet i 

kärnenergisystem. 

(a) Att främja säkerhet i 

kärnenergisystem, bl.a. genom 

strukturerade gränsöverskridande 

inspektioner ifall kärntekniska 

anläggningar ligger i närheten av en eller 

flera nationella gränser med andra 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att bidra till att ta fram säkra 

långsiktiga lösningar för hantering av 

avfall för slutförvaring inbegripet 

geologisk slutförvaring samt separation 

och transmutation.  

(b) Att bidra till samarbete på EU-nivå 

och med tredjeländer när det gäller att 

fastställa och ta fram säkra långsiktiga 

lösningar för hantering av avfall för 

slutförvaring inbegripet geologisk 

slutförvaring samt separation och 

transmutation. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Att öka kärnsäkerheten när det 

gäller t.ex. kärnreaktor- och 

bränslesäkerhet, avfallshantering, 

inbegripet geologisk slutförvaring samt 

separation och transmutation, 

nedmontering och krisberedskap.  

(a) Att öka kärnsäkerheten när det 

gäller t.ex. kärnreaktor- och 

bränslesäkerhet, avfallshantering för att 

undvika alla oönskade effekter för 

människor eller miljön, inbegripet 

geologisk slutförvaring samt separation 

och transmutation, nedmontering och 

krisberedskap.  

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att öka kärnsäkerheten när det 

gäller t.ex. kärnämneskontroll, icke-

spridning, bekämpning av illegal handel 

och nukleär kriminalteknik.  

(b) Att förbättra det nukleära fysiska 

skyddet när det gäller t.ex. 

kärnämneskontroll, icke-spridning, 

bekämpning av illegal handel och nukleär 

kriminalteknik, bortskaffande av 

råmaterial och radioaktivt avfall, 

motverkande av it-angrepp och minskning 

av riskerna för terrordåd mot 

kärnkraftverk, jämte strukturerade 

gränsöverskridande inspektioner ifall 

kärntekniska anläggningar ligger i 

närheten av en eller flera nationella 

gränser med andra medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Att främja kunskapshantering samt 

teoretisk och praktisk utbildning.  

(d) Att främja kunskapshantering samt 

teoretisk och praktisk utbildning, inklusive 

långsiktig yrkesutbildning med hänsyn till 

den ständiga utvecklingen av ny teknik. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Euratomprogrammet ska 

genomföras på ett sätt som säkerställer att 

de prioriteringar och verksamheter som får 

stöd är relevanta med tanke på de 

föränderliga behoven samt ta hänsyn till 

utvecklingen inom vetenskap, teknik, 

innovation, politikutformning, marknader 

och samhälle, med målsättningen att 

optimera användningen av mänskliga och 

ekonomiska resurser och undvika 

dubbelarbete inom forskning och 

4. Euratomprogrammet ska 

genomföras på ett sätt som säkerställer att 

de prioriteringar och verksamheter som får 

stöd är relevanta med tanke på de 

föränderliga behoven samt ta hänsyn till 

utvecklingen inom vetenskap, teknik, 

innovation, politikutformning, särskilt 

inom energi- och miljöpolitiken, 
marknader och samhälle, med 

målsättningen att optimera användningen 

av mänskliga och ekonomiska resurser, 
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utveckling på kärnenergiområdet i unionen. skapa större synergier mellan befintliga 

program och projekt och undvika 

dubbelarbete inom forskning och 

utveckling på kärnenergiområdet i unionen. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Finansieringsramen för 

Euratomprogrammet får omfatta utgifter 

för förberedelser, övervakning, kontroll, 

revision och utvärdering som är 

nödvändiga för förvaltningen av 

programmet och för att dess mål ska kunna 

uppnås, framför allt undersökningar och 

sammanträden med experter, i den mån 

sammanhänger med de allmänna målen i 

denna förordning, och utgifter knutna till 

it-nät, för informationsbearbetning och -

utbyte samt alla andra utgifter för tekniskt 

och administrativt bistånd som 

kommissionen ådragit sig för förvaltningen 

av Euratomprogrammet. Utgifter för 

kontinuerliga och återkommande åtgärder, 

såsom kontroll, revision och it-nät kommer 

att täckas inom gränserna för 

kommissionens administrativa utgifter 

enligt punkt 1.  

2. Finansieringsramen för 

Euratomprogrammet får omfatta utgifter 

för förberedelser, övervakning, kontroll, 

revision och utvärdering som är 

nödvändiga för förvaltningen av 

programmet och för att dess mål ska kunna 

uppnås, framför allt undersökningar och 

sammanträden med experter, i den mån de 

sammanhänger med de allmänna målen i 

denna förordning, och utgifter knutna till 

it-nät, för informationsbearbetning och -

utbyte, för it-nätens säkerhet samt alla 

andra utgifter för tekniskt och 

administrativt bistånd som kommissionen 

ådragit sig för förvaltningen av 

Euratomprogrammet. Utgifter för 

kontinuerliga och återkommande åtgärder, 

såsom kontroll, revision och it-nät kommer 

att täckas inom gränserna för 

kommissionens administrativa utgifter 

enligt punkt 1. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Länder och territorier som är 

associerade till Euratoms sjunde 

ramprogram eller Euratoms forsknings- 

och utbildningsprogram 2014–2018. 

(c) Länder och territorier som är 

associerade till, eller som deltar som 

medlemsstat i, Euratoms sjunde 

ramprogram eller Euratoms forsknings- 

och utbildningsprogram 2014-2018. 
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Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Arbetsprogrammen som avses i 

punkterna 1 och 2 ska anpassas till det 

vetenskapliga, tekniska och 

innovationsmässiga läget på nationell, 

unions- och internationell nivå samt till 

relevant utveckling inom politik, marknad 

och samhälle. De ska uppdateras vid 

behov. 

3. Arbetsprogrammen som avses i 

punkterna 1 och 2 ska anpassas till det 

vetenskapliga, tekniska och 

innovationsmässiga läget på nationell, 

unions- och internationell nivå samt till 

relevant utveckling inom politik, marknad 

och samhälle. De ska uppdateras vid 

behov, med vederbörlig hänsyn till 

rekommendationerna från 

kommissionens oberoende expertgrupper 

som tillsatts för att utvärdera 

Euratomprogrammet. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa 

lämpligt deltagande av, och innovativa 

effekter för, små och medelstora företag 

och den privata sektorn i allmänhet i 

Euratomprogrammet. Kvantitativa och 

kvalitativa bedömningar av de små och 

medelstora företagens deltagande ska göras 

som en del i utvärderings- och 

övervakningsförfarandena. 

Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa 

lämpligt deltagande av, och innovativa 

effekter för, små och medelstora företag, 

däribland nya innovativa aktörer inom det 

berörda forskningsområdet, samt den 

privata sektorn i allmänhet i 

Euratomprogrammet. Kvantitativa och 

kvalitativa bedömningar av de små och 

medelstora företagens deltagande ska göras 

som en del i utvärderings- och 

övervakningsförfarandena. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska rapportera och 2. Kommissionen ska rapportera och 
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offentliggöra resultaten av övervakningen 

som avses i punkt 1. 

offentliggöra resultaten av övervakningen 

som avses i punkt 1, och överlämna dem 

till Europaparlamentet. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kärnenergi ingår i debatten om kampen 

mot klimatförändringar och minskning av 

Europas beroende av importerad energi. I 

det bredare sammanhanget att hitta en 

hållbar energimix för framtiden kommer 

Euratomprogrammet också genom sin 

forskningsverksamhet att bidra till 

debatten om fördelarna och 

begränsningarna med kärnfissionsenergi 

för en koldioxidsnål ekonomi. Genom att 

garantera en kontinuerlig förbättring av 

kärnsäkerheten skulle mer avancerad 

kärnteknik även kunna innebära 

möjligheter till betydande förbättringar av 

effektiviteten och användningen av 

resurser och leda till mindre avfall än 

nuvarande lösningar. Största möjliga 

uppmärksamhet kommer att ägnas åt 

kärnsäkerhetsaspekter. 

Kärnenergi bidrar på ett betydande sätt till 

kampen mot klimatförändringar och 

minskning av Europas beroende av 

importerad energi. I det bredare 

sammanhanget att hitta en hållbar 

energimix för framtiden kommer 

Euratomprogrammet också genom sin 

forskningsverksamhet att bidra till att 

bibehålla de tekniska fördelarna med 

kärnfissionsenergi för en koldioxidsnål 

ekonomi. Genom att säkerställa en 

kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten 

skulle mer avancerad kärnteknik även 

kunna innebära möjligheter till betydande 

förbättringar av effektiviteten och 

användningen av resurser och leda till 

mindre avfall än nuvarande lösningar. 

Största möjliga uppmärksamhet kommer 

att ägnas åt kärnsäkerhetsaspekter. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 6 – led a – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I linje med det allmänna målet, stöd till 

gemensam forskningsverksamhet om säker 

drift och avveckling av reaktorsystem 

(inklusive bränslecykelanläggningar) som 

används i unionen eller, i den utsträckning 

det är nödvändigt för att bibehålla en bred 

kärnsäkerhetsexpertis i unionen, de 

reaktorer som kan komma att användas i 

framtiden, med fokus enbart på 

I linje med det allmänna målet, stöd till 

gemensam forskningsverksamhet om säker 

drift och avveckling av reaktorsystem 

(inklusive bränslecykelanläggningar) som 

används i unionen eller, i den utsträckning 

det är nödvändigt för att bibehålla en bred 

kärnsäkerhetsexpertis i unionen, kan dessa 

reaktorer komma att användas i framtiden i 

alla aspekter av bränslecykeln såsom 
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säkerhetsaspekter, inbegripet alla aspekter 

av bränslecykeln såsom separation och 

transmutation. 

separation och transmutation. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 9 – led a – stycke 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Utbyte med relevanta intressenter 

för att stärka unionens förmåga att reagera 

vid kärntekniska olyckor och incidenter 

genom forskning om varningssystem och 

modeller för radioaktiva ämnens spridning 

i luft, och genom att mobilisera resurser 

och expertis för analys och modellering av 

kärntekniska olyckor. 

(3) Utbyte med relevanta intressenter 

för att stärka unionens förmåga att reagera 

vid kärntekniska olyckor och incidenter 

genom forskning om varningssystem och 

modeller för radioaktiva ämnens spridning 

i miljön (luft, vatten och mark) och genom 

att mobilisera resurser och expertis för 

analys och modellering av kärntekniska 

olyckor. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att uppnå målen för 

Euratomprogrammet ska det säkerställas 

att lämpliga länkar och gränssnitt, t.ex. 

gemensamma ansökningsomgångar, finns 

till det särskilda programmet för 

ramprogrammet Horisont 2020. 

För att uppnå målen för 

Euratomprogrammet och skapa synergi 

mellan nukleär och icke-nukleär 

verksamhet och kunskapsöverföring på 

relevanta områden, ska det säkerställas att 

lämpliga länkar och gränssnitt, t.ex. 

gemensamma ansökningsomgångar, finns 

till det särskilda programmet för 

ramprogrammet Horisont 2020. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 1 – led b – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Bidra till att ta fram säkra (Berör inte den svenska versionen.) 
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långsiktiga lösningar för hantering av 

avfall för slutförvaring, inbegripet 

geologisk slutförvaring samt separation 

och transmutation. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Lägga grunden för framtida 

fusionskraftverk genom utveckling av 

material, teknik och 

konstruktionsprinciper 

utgår 

– Procentandel av de i färdplanen 

för fusion fastställda milstolparna för 

perioden 2014–2020 som nåtts inom 

Euratomprogrammet. 

 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 1 – led g – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Främja innovation och industrins 

konkurrenskraft 

(g) Främja innovation 
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MOTIVERING 

Föredraganden anser att Euratoms forsknings- och utbildningsprogram kan bidra till 

förbättrad kärnsäkerhet, nukleärt fysiskt skydd och strålskydd. Eftersom 

kärnreaktorsbeståndet i EU håller på att bli gammalt finns det ett uppenbart behov av att 

trygga de nödvändiga sakkunskaperna om avveckling och att förbättra säkerheten i samband 

med avvecklingar. 

Samtidigt uppmuntrar föredraganden till forskning och utbildning kring hantering och 

bortskaffande av kärnavfall. Trots att kärnkraft har använts i kommersiellt syfte i 50 år 

i unionen finns det ingen medlemsstat som har en anläggning för slutförvaring av högaktivt 

kärnavfall och utbränt kärnbränsle, och utvecklingen är långsam på detta område. Det 

kommer att bli absolut nödvändigt med sakkunskaper om hantering och slutförvaring av 

radioaktivt avfall under flera årtionden framåt, och det är därför som det är så viktigt med 

forskning och utbildning. Med tanke på riskerna för folkhälsan och den allmänna säkerheten 

är det lämpligt med användning av offentliga medel trots principen att förorenaren betalar. 

I avsaknad av en anläggning för slutförvar måste merparten av det högaktiva avfallet och det 

utbrända kärnbränslet lagras i anläggningar för mellanlagring under många årtionden. I många 

fall är säkerhetskraven tvivelaktiga. Även på detta område behövs det ytterligare forskning 

och utbildning.  

Föredraganden betraktar inte separation och transmutation som några lovande lösningar på 

kärnavfallsproblemet. Om dessa lösningar skulle bli genomförbara någon gång i framtiden 

skulle de kräva avsevärda investeringar i tvivelaktig framtida reaktorteknik, och även om de 

i slutändan skulle minska mängden kärnavfall skulle de inte eliminera det helt och hållet. 

Behovet av en anläggning för slutförvar av kärnavfall kvarstår alltså. 

Eftersom majoriteten av medlemsstaterna antingen aldrig har drivit kärnreaktorer eller har 

beslutat att avveckla sin kärnkraft måste vi se över forskningsprogrammets prioriteringar. 

Eftersom användningen av fossila bränslen inom elsektorn måste fasas ut snabbt för att vi ska 

kunna fullgöra våra åtaganden enligt Parisavtalet anser föredraganden att man måste 

ifrågasätta anslagen av offentliga medel till forskning kring framtida reaktorteknik. 

Användningen av fossila bränslen inom elsektorn måste upphöra långt innan det kan bli 

aktuellt med någon kommersiell användning av fusionsenergi. Föredraganden rekommenderar 

därför att de offentliga medlen ska anslås till sådan teknik som kan spela en viktig roll vid 

energiomställningen. I vilket fall som helst så finansieras inte Iter via detta program och 

omfattas således inte av denna förordning. 
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