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10.1.2019 A8-0406/31 

Ændringsforslag  31 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5 a) Alvorlige nukleare ulykker kan 

bringe menneskers sundhed i fare.  Der 

bør derfor være størst muligt fokus på 

nuklear sikkerhed og, for så vidt det er 

relevant, de sikringsaspekter, som Det 

Fælles Forskningscenter ("JRC") 

beskæftiger sig med, i Programmet. 

Or. en 

Begrundelse 

Vi må ikke glemme de dramatiske konsekvenser af fortidens atomulykker. 

Ændringsforslaget følger af betragtning 6 i Rådets nyligt offentliggjorte forordning 

(Euratom) 2018/1563 af 15. oktober 2018 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs 

forsknings- og uddannelsesprogram(2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 — 

rammeprogram for forskning og innovation, og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 

1314/2013 (L 262). 
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Ændringsforslag  32 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Forskning i fusionsenergi 

gennemføres i overensstemmelse med den 

europæiske køreplan for fusionsenergi, 

som indeholder en skitse over den 

forskning og udvikling, der kræves for at 

skabe grundlaget for et elproducerende 

fusionskraftværk. På kort til mellemlang 

sigt er det vigtigste skridt opførelsen og 

driften af ITER, og et solidt 

fusionsforskningsprogram skal supplere 

de europæiske aktiviteter vedrørende 

ITER med henblik på at støtte ITER's 

fremtidige drift og forberedelse af DEMO. 

(6) Opførelsen og driften af ITER er 

ikke omfattet af dette program. 

Or. en 

Begrundelse 

ITER falder ind under et andet retsgrundlag end Euratomprogrammet. Det er derfor vigtigt at 

sikre, at der ikke er nogen forvirring mellem de to F&U-programmer. 



 

AM\1173531DA.docx  PE631.623v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.1.2019 A8-0406/33 
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Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12 a) De aktiviteter, der udvikles under 

Programmet, bør søge at fremme 

ligestilling mellem mænd og kvinder 

inden for forskning og innovation ved 

navnlig at tage fat om de underliggende 

årsager til skæv kønsfordeling, ved at 

udnytte både kvindelige og mandlige 

forskeres potentiale fuldt ud og ved at 

integrere kønsdimensionen i 

projektindholdet med henblik på at 

forbedre kvaliteten af forskning og 

stimulere innovation. Aktiviteterne bør 

også være målrettet mod gennemførelsen 

af principperne vedrørende ligestilling 

mellem mænd og kvinder, jf. artikel 2 og 3 

i traktaten om Den Europæiske Union og 

artikel 8 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF). 

Or. en 

Begrundelse 

Programmet skal sikre effektiv fremme af ligestilling mellem kønnene og ligestillingsaspektet i 

indholdet af forsknings- og innovationsaktiviteterne. 

Ændringsforslaget er kopieret fra Rådets nyligt offentliggjorte forordning (Euratom) 

2018/1563 af 15. oktober 2018 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og 

uddannelsesprogram(2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 — rammeprogram for 

forskning og innovation, og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1314/2013 (L 262). 
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Rebecca Harms 
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Betænkning A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 8a 

 Ligestilling 

 Programmet sikrer effektiv fremme af 

ligestilling mellem kønnene og 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsaktiviteterne. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget er kopieret fra Rådets nyligt offentliggjorte forordning (Euratom) 

2018/1563 af 15. oktober 2018 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og 

uddannelsesprogram(2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 — rammeprogram for 

forskning og innovation, og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1314/2013 (L 262). 



 

AM\1173531DA.docx  PE631.623v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.1.2019 A8-0406/35 
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Rebecca Harms 
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Betænkning A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 8b 

 Etiske principper 

 1. Alle forsknings- og 

innovationsaktiviteter , der iværksættes 

under Programmet, gennemføres under 

overholdelse af etiske principper og den 

relevante nationale lovgivning, EU-

lovgivning samt internationale lovgivning, 

herunder Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder og 

den europæiske 

menneskerettighedskonvention og dens 

tillægsprotokoller. 

 Der lægges særlig vægt på 

proportionalitetsprincippet, retten til 

privatlivets fred, retten til beskyttelse af 

personoplysninger, retten til personlig 

fysisk og psykisk integritet, retten til 

ikkediskrimination og behovet for at sikre 

et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers sundhed. 

   

 2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 

der gennemføres under programmet, må 

udelukkende være rettet mod civile 

anvendelsesformål. 

Or. en 
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Begrundelse 

Ændringsforslaget er kopieret fra Rådets nyligt offentliggjorte forordning (Euratom) 

2018/1563 af 15. oktober 2018 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og 

uddannelsesprogram(2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 — rammeprogram for 

forskning og innovation, og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1314/2013 (L 262). 

 


