
PR\1162641DA.docx PE627.733v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2018/0226(NLE)

12.9.2018

*
UDKAST TIL BETÆNKNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 
2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for 
forskning og innovation 
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri



PE627.733v01-00 2/14 PR\1162641DA.docx

DA

PR_NLE-CN_LegAct_am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, 
som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og 
innovation 
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0437),

– der henviser til artikel 7 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet 
(C8-0380/2018),

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A8-0000/2018),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Programmet er et yderst vigtigt led 
i Unionens indsats for at bevare og styrke 
sin videnskabelige og industrielle 
førerposition inden for energiteknologi. 
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For at understøtte en sikker drift af de 
eksisterende fissionskraftværker og lette 
dekarboniseringen af energisystemet vil 
fissionsforskningen fortsat indgå som en 
integrerende del af Euratomprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Programmet bør med sin støtte til 
nuklear forskning bidrage til at opfylde 
målene for Horisont Europa –
rammeprogrammet for forskning og 
innovation ("Horisont Europa"), der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]20, og lette 
gennemførelsen af Europa 2030-strategien 
og styrkelsen af det europæiske 
forskningsrum.

(7) Programmet bør med sin støtte til 
nuklear forskning bidrage til at opfylde 
målene for Horisont Europa –
rammeprogrammet for forskning og 
innovation ("Horisont Europa"), der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...], navnlig ved at 
fremme topkvalitet og åben videnskab, og 
lette gennemførelsen af Europa 2030-
strategien og styrkelsen af det europæiske 
forskningsrum.

__________________ __________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) […] af […] om oprettelse 
af EU FP9 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation (2021-2027) og 
om ophævelse af forordning (EU) nr. 
1291/2013 (EUT [...]).

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) […] af […] om oprettelse 
af EU FP9 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation (2021-2027) og 
om ophævelse af forordning (EU) nr. 
1291/2013 (EUT [...]).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Programmet skal tilstræbe synergier (8) Programmet skal tilstræbe synergier 
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med Horisont Europa og andre EU-
programmer fra deres udformning og 
strategiske planlægning til 
projektudvælgelse, forvaltning, 
kommunikation, formidling og udnyttelse 
af resultater samt overvågning, revision og 
styring. For at undgå overlapninger og 
dobbeltarbejde og tillige øge EU-
finansieringens løftestangseffekt kan der 
foretages overdragelser fra Unionens 
øvrige programmer til aktiviteter inden for 
rammerne af Horisont Europa. I sådanne 
tilfælde følger disse reglerne i Horisont 
Europa.

med og en større tilpasning til Horisont 
Europa og andre EU-programmer fra deres 
udformning og strategiske planlægning til 
projektudvælgelse, forvaltning, 
kommunikation, formidling og udnyttelse 
af resultater samt overvågning, revision og 
styring. For at undgå overlapninger og 
dobbeltarbejde og tillige øge EU-
finansieringens løftestangseffekt kan der 
foretages overdragelser fra Unionens 
øvrige programmer til aktiviteter inden for 
rammerne af Horisont Europa. I sådanne 
tilfælde følger disse reglerne i Horisont 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19 a) For at sikre, at programmet fortsat 
er i fuld overensstemmelse med Unionens 
strategiske og politiske mål, bør Europa-
Parlamentet høres på alle relevante trin i 
forbindelse med gennemførelsen og 
evalueringen af programmet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19 b) I betragtning af Europa-
Parlamentets rolle som medlovgiver på 
budgetområdet og for at sikre en 
sammenhængende udformning og 
gennemførelse af Unionens forsknings-
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og udviklingspolitikker, bør Euratoms 
forsknings- og uddannelsesprogram 
fremover også vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Programmet er fastsat 
til […]1 675 000 000 EUR i løbende
priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er fastsat til 
[XXX EUR] i faste priser.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vejledende fordeling af det beløb, der 
er omhandlet i stk. 1, er som følger:

Fordelingen af det beløb, der er omhandlet i 
stk. 1, er som følger:

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 724 563 000 EUR til 
fusionsforskning og -udvikling

a) 43 % til fusionsforskning og 
-udvikling 
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 330 930 000 EUR til nuklear fission, 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse

b) 25 % til nuklear fission, sikkerhed 
og strålingsbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 619 507 000 EUR til direkte 
aktioner, der gennemføres af Det Fælles 
Forskningscenter.

c) 32 % til direkte aktioner, der 
gennemføres af Det Fælles 
Forskningscenter.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– de fremmer aktivt politikker med 
henblik på at forbedre borgernes 
økonomiske og sociale velfærd.

– de har tilsluttet sig de 
demokratiske principper og de 
internationale menneskerettigheder og er 
engageret i politikker til forbedring af 
borgernes økonomiske og sociale velfærd.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Evalueringer gennemføres så 
betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen vedrørende 
programmet, dets efterfølger og andre 
initiativer af relevans for forskning og 
innovation.

1. Evalueringer gennemføres mindst 
hvert andet år, således at resultaterne kan 
indgå i beslutningsprocessen vedrørende 
programmet, dets efterfølger og andre 
initiativer af relevans for forskning og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den foreløbige evaluering af 
Programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om 
Programmets gennemførelse, dog senest tre 
år efter påbegyndelsen af Programmets 
gennemførelse. Den skal omfatte en 
vurdering af de langsigtede virkninger af 
tidligere Euratomprogrammer og skal 
danne grundlag for at tilpasse 
gennemførelsen af Programmet, hvis dette 
er relevant.

2. Den foreløbige evaluering af 
Programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om 
Programmets gennemførelse, dog senest tre 
år efter påbegyndelsen af Programmets 
gennemførelse. Den skal omfatte en 
vurdering af de langsigtede virkninger af 
tidligere Euratomprogrammer og skal 
danne grundlag for at tilpasse 
programforlængelser og gennemførelsen 
af programmet, hvis dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved afslutningen af Programmets 
gennemførelse og senest fire år efter 

3. Ved afslutningen af programmets 
gennemførelse og senest to år efter 
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afslutningen af den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, gennemfører 
Kommissionen en endelig evaluering af 
Programmet. Den skal omfatte en 
vurdering af de langsigtede virkninger af 
tidligere programmer.

afslutningen af den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, gennemfører 
Kommissionen en endelig evaluering af 
programmet. Den skal omfatte en 
vurdering af de langsigtede virkninger af 
tidligere programmer.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet vil støtte tværgående 
aktiviteter, som sikrer synergi i 
forskningsindsatsen med henblik på at løse 
fælles udfordringer, for at opfylde de 
specifikke målsætninger. Med Horisont 
Europa sikres det, at der etableres passende 
forbindelser og grænseflader, f.eks. fælles 
forslagsindkaldelser. Forskning og 
innovation i tilknytning hertil kan også 
modtage økonomisk støtte med midler fra 
forordning [forordningen om fælles 
bestemmelser], for så vidt at de er i tråd 
med disse fondes målsætninger og 
bestemmelser.

Programmet vil støtte tværgående 
aktiviteter, som sikrer synergi i 
forskningsindsatsen med henblik på at løse 
fælles udfordringer, for at opfylde de 
specifikke målsætninger. Med Horisont 
Europa sikres det, at der etableres passende 
forbindelser og grænseflader, f.eks. fælles 
forslagsindkaldelser. Forskning og 
innovation i tilknytning hertil kan også 
modtage økonomisk støtte med midler fra 
forordning [forordningen om fælles 
bestemmelser] eller andre EU-
programmer og finansielle instrumenter, 
for så vidt at de er i tråd med de 
pågældende fondes, programmers og 
instrumenters målsætninger og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter prioriteterne i 
arbejdsprogrammerne på grundlag af sine 

Kommissionen fastsætter prioriteterne i 
arbejdsprogrammerne på grundlag af sine 
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politiske prioriteter, input fra nationale 
offentlige myndigheder og interessenter 
inden for nuklear forskning, der er samlet i 
organer eller rammer som f.eks. 
europæiske teknologiplatforme, 
sammenslutninger, initiativer og tekniske 
fora vedrørende nukleare systemer og 
sikkerhed, håndtering af radioaktivt affald, 
brugt nukleart brændsel og 
strålingsbeskyttelse/risiko for lave doser, 
nuklear sikkerhedskontrol og sikring, 
fusionsforskning eller andre relevante 
interessentorganisationer eller -fora på det 
nukleare område.

politiske prioriteter, input fra nationale 
offentlige myndigheder og interessenter 
inden for nuklear forskning, der er samlet i 
organer eller rammer som f.eks. 
europæiske teknologiplatforme, 
sammenslutninger, initiativer og tekniske 
fora vedrørende nukleare systemer og 
sikkerhed, håndtering af radioaktivt affald, 
brugt nukleart brændsel og 
strålingsbeskyttelse/risiko for lave doser, 
nuklear sikkerhedskontrol og sikring, 
fusionsforskning eller andre relevante 
interessentorganisationer eller -fora.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – punkt a – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Nuklear sikkerhed: sikkerheden i 
reaktorsystemer og 
brændselskredsløbsanlæg, som er i brug i 
Fællesskabet, eller, i det omfang det er 
nødvendigt for at fastholde generel 
ekspertise inden for nuklear sikkerhed i 
Fællesskabet, de reaktortyper og 
brændselskredsløbsanlæg, som vil kunne 
anvendes i fremtiden, med fokus 
udelukkende på sikkerhedsaspekterne, 
herunder alle aspekter af 
brændselskredsløbet såsom separation og 
transmutation.

1) Nuklear sikkerhed: sikkerheden i 
reaktorsystemer og 
brændselskredsløbsanlæg, som er i brug i 
Fællesskabet, eller, i det omfang det er 
nødvendigt for at fastholde og udvikle 
generel ekspertise inden for nuklear 
sikkerhed i Fællesskabet, de reaktortyper 
og brændselskredsløbsanlæg, som vil 
kunne anvendes i fremtiden, med fokus 
udelukkende på sikkerhedsaspekterne, 
herunder alle aspekter af 
brændselskredsløbet såsom separation og 
transmutation.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – punkt a – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Dekommissionering: forskning til 
støtte for udvikling og evaluering af 
teknologier til dekommissionering af 
nukleare anlæg og udbedring af 
miljøskader; støtte til udveksling af bedste 
praksis og viden om dekommissionering.

3) Dekommissionering: forskning til 
støtte for udvikling og evaluering af 
teknologier til dekommissionering af 
nukleare anlæg og udbedring af 
miljøskader; støtte til udveksling af bedste 
praksis og viden om dekommissionering, 
bl.a. ved at samle ressourcer og personale 
i ekspertisecentre.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 4 – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indikatorer for innovationsrelaterede 
virkningsveje

Indikatorer for innovationsrelaterede 
virkningsveje

Euratomprogrammets bidrag til EU's 
fremskridt hen imod målet om 3 % af BNP

Euratomprogrammets bidrag til EU's 
fremskridt hen imod det forsknings- og 
udviklingsrelaterede (F&U) udgiftsmål på 
3 % af BNP

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Euratoms 
forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025. Forslaget fortsætter ad den 
etablerede kurs for tidligere programmer, men tager fat på nogle af de centrale 
betænkeligheder, som Europa-Parlamentet tidligere har givet udtryk for, nemlig behovet for 
en forenkling af programmet og en bedre tilpasning til det bredere forskningsprogram 
Horisont Europa.

Ordføreren er af den opfattelse, at en fortsat udvikling på sikkerhedsområdet i forbindelse 
med nukleare aktiviteter er afgørende for at kunne udnytte teknologiens fordele og samtidig 
minimere de dermed forbundne risici. Den aldrende flåde af kernekraftværker i EU vil ikke 
alene kræve øget forskning i dekommissionering, men også nye, sikrere og mere effektive 
metoder til at drive og vedligeholde de eksisterende reaktorer.

For at nå Parisaftalens klimamål er EU nødt til at anvende alle sikre og bæredygtige 
teknologier og innovationer. Kernekraft, der er en lavemissionsenergiform, er en vigtig del af 
energimikset i visse medlemsstater, og den har potentiale til at bidrage til dekarbonisering af 
EU's energisystem som helhed. Sikker drift af de eksisterende reaktormodeller og 
forberedelse på nye teknologier er imidlertid afgørende. 

Europa er førende på verdensplan inden for nuklear forskning og nuklear sikkerhed, herunder 
sikkerhed i forbindelse med nukleart materiale og nukleart affald. Vi bør fortsætte med at 
investere i frontlinjeforskning inden for disse områder for at bevare de færdigheder og den 
viden, der er nødvendig med henblik på en sikker drift af kernekraftværker. Desuden er der 
behov for investeringer i udvikling af fusionsteknologier og en engageret afslutning af 
fusionskøreplanen. De fleste midler under dette program bør fortsat anvendes til 
fusionsforskning.

Eftersom programmet henhører under Euratomtraktaten, er det fortsat adskilt fra EU's 
generelle rammeprogram for videnskab og forskning. Ordføreren mener, at denne sondring er 
fuldstændig vilkårlig, og at der vil kunne opnås flere synergier og bedre videnskab, hvis de to 
programmer lægges sammen. Det er særligt vigtigt at få udvidet Europa-Parlamentets kontrol-
og lovgivningsbeføjelser til også at omfatte Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram i 
betragtning af Parlamentets rolle som medlovgiver på budgetområdet.

Dette forslag går imidlertid i den rigtige retning for så vidt angår en tilpasning i praksis af 
programmet til Horisont Europas regler og bestemmelser. Ud over den tekniske tilpasning er 
det også afgørende, at de samme principper om topkvalitet og åben forskning fastholdes i 
begge programmer.
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