
(Ekstern oversættelse)

AM\614625DA.doc PE 374.089v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

18.5.2006 PE 374.089v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 6-37

Udkast til betænkning (PE 368.072v01-00)
Umberto Guidoni
Særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område 2007-2011

Forslag til beslutning (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 6
Betragtning 4 a (nyt)

(4a) Forskningsaktiviteterne under 
særprogrammet skal udføres i henhold til 
Århus-konventionen, som netop er blevet 
gennemført i fællesskabsretten af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
…/…, af …, om anvendelse på EF-
institutioner og -organer af bestemmelserne 
i Århus-konventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet. 
_________________
1 EUT ….

Or. es
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Begrundelse

Bortset fra det indlysende behov for at overholde de grundlæggende etiske principper, som er 
fastsat i de forskellige fællesskabstekster og ikke mindst i Euratom-traktaten, skal 
produktionen og håndteringen af kernekraft, navnlig for så vidt angår fissionsprocesserne, 
foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i Århus-konventionen, som er gennemført i 
fællesskabslovgivningen af den forordning, der på nuværende tidspunkt er ved at blive 
endeligt vedtaget via den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 7
Betragtning 10

(10) Rammeprogrammet bør fremme en 
bæredygtig udvikling.

(10) Rammeprogrammet bør have som mål 
at fremme en bæredygtig udvikling og 
fredsbevarelse.

Or. es

Begrundelse

Det skal understreges, at rammeprogrammet og særprogrammet for Euratom udspringer af 
Euratom-traktaten, som garanterer et højt sikkerhedsniveau for offentligheden og forbyder 
ulovlig brug af nukleare materialer til civile formål (jf. den foreløbige erklæring til traktaten 
og artikel 2 heri).

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 8
Betragtning 12

(12) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til forebyggelse af 
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 

(12) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til forebyggelse af 
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
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2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1074/1999 af 
25. maj 1999 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF).

2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1074/1999 af 
25. maj 1999 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Det skal under alle omstændigheder sikres, 
at alle midler, der inddrages som følge af 
svig eller andre uregelmæssigheder i 
henhold til ovennævnte forordninger, går 
tilbage til særprogrammet og hovedsageligt 
anvendes til uddannelse af 
forskningspersonale og til aktiviteter i 
forbindelse med videnskabelig formidling. 

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje denne specifikation i lyset af de begrænsede budgetmidler i det 
syvende rammeprogram og de særprogrammer, der udspringer af det. 

Ændringsforslag af Romana Jordan

Ændringsforslag 9
Betragtning 12

(12) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til forebyggelse af 
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 

(12) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til forebyggelse af 
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
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Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1074/1999 af 
25. maj 1999 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1074/1999 af 
25. maj 1999 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Alle midler, der inddrages på grundlag af 
de ovennævnte forordninger, bør afsættes 
til gennemførelse af aktiviteter under 
rammeprogrammet.

Or. sl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 10
Artikel 3, afsnit 1

I overensstemmelse med 
rammeprogrammets artikel 3 skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af
særprogrammet at være 2.553 EUR, hvoraf 
15 % afsættes til Kommissionens admini-
strative udgifter.

I overensstemmelse med 
rammeprogrammets artikel 3 skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet at være 2.553 EUR, hvoraf 
6 % afsættes til Kommissionens admini-
strative udgifter.

Or. pl

Begrundelse

Overførsel af forskning og administration til lande med lavere omkostninger betyder, at der 
inden for det samme budget kan afsættes flere midler til forskning og/eller udbygning af 
forskningsinfrastrukturer. 6 % er det beløb, der er afsat til administrative omkostninger under 
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andre programmer.

Ændringsforslag af Hannes Swoboda

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 1

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper. Aktiviteterne skal både tage 
sigte på at garantere en sikker og fredelig 
brug af nuklear energi (tryghed) og bidrage 
til at forhindre misbrug til militære formål 
(sikkerhed).

Or. de

Begrundelse

Det er i lyset af den seneste udvikling af største betydning, at forskningsaktiviteter inden for 
nuklear energi omfatter tryghed og sikkerhed.

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver kvalitet, virkning og gennemførelse, 
som i arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver kvalitet, virkning, gennemførelse, og 
optimal udnyttelse af de menneskelige og 
finansielle ressourcer, som i 
arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

Or. sl
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver kvalitet, virkning og gennemførelse, 
som i arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver kvalitet, bidrag til bæredygtighed,
virkning og gennemførelse, som i 
arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

Or. es

Begrundelse

De projekter, der udvælges, skal overholde bæredygtighedskriteriet og opfylde målene i EU's 
Lissabon-strategi.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 3

3. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet.

3. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet. 

Disse oplysninger skal altid være 
tilgængelige og skal på anmodning 
fremsendes til Europa-Parlamentet, 
Regionsudvalget, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg eller Den 
Europæiske Ombudsmand.  

Or. es

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt, at Den Europæiske Ombudsmand, der har til opgave at 
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sikre EU-institutionernes funktion og gennemførelsen af deres politikker, pålægges ansvaret 
for at sikre den korrekte anvendelse af artikel 5 i rammeprogrammet vedrørende overholdelse 
af grundlæggende etiske principper i forbindelse med alle forskningsaktiviteter under 
rammeprogrammet. For at sikre størst mulig gennemsigtighed bør de øvrige organer, der 
nævnes, også underrettes om udviklingen og finansieringen af aktiviteterne under det 
pågældende program.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 15
Bilag, Del 1, Indledning, afsnit 1

Kernekraft er den vigtigste kulstoffrie kilde 
til levering af EU-elnettets grundlast. Den 
installerede kapacitet er på i alt ca. 135 
GWe svarende til en tredjedel af 
elproduktionen i dag. Derfor spiller 
kernekraft en central rolle for begrænsning 
af EU's emissioner af drivhusgasser, og 
den er i høj grad med til, at EU's 
energiforsyning får større spredning og 
bliver sikrere og mere uafhængig.

Nuklear energi kan, uden at tilsidesætte 
EU's nuværende og kommende indsats 
inden for forskning i vedvarende energi, 
have afgørende betydning for opnåelsen af 
en sikker og bæredygtig energiforsyning i 
EU.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at understrege EU's store forpligtelse til at støtte 
forskning i vedvarende energikilder, som kan og bør kombineres med indsatsen vedrørende 
produktion af energi fra rene og sikre energikilder, hvilket er gældende for den energi, der 
kan frembringes ved nuklear fusion under ITER-systemet.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 16
Bilag, Del 1, Indledning, afsnit 2

På lang sigt skulle nuklear fusion kunne 
tilbyde en ren og næsten uudtømmelig 
energikilde, og ITER er det afgørende næste 
skridt på vejen frem mod dette endelige mål. 
ITER-projektets gennemførelse er derfor 
kernen i EU's nuværende strategi, men 
projektet må følges op med et solidt og 
fokuseret europæisk F&U-program,s om kan 

ITER er i den forbindelse det afgørende 
næste skridt på vejen frem mod dette 
endelige mål. ITER-projektets 
gennemførelse er derfor kernen i EU's 
nuværende strategi, men projektet må følges 
op med et solidt og fokuseret europæisk 
F&U-program, som kan forberede driften af 
ITER og udvikle de teknologier og det 
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forberede driften af ITER og udvikle de 
teknologier og det videngrundlag, som bliver 
nødvendigt for driften og i tiden derefter.

videngrundlag, som bliver nødvendigt for 
driften og i tiden derefter.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag kan kun sættes til afstemning, hvis ordlyden i det forslag, som 
forfatteren fremlægger til afsnit 1, vedtages. Forslaget udspringer af den opfattelse, at 
nuklear energi ikke er den eneste mulighed for at sikre energiforsyningen og bryde 
afhængigheden af forurenende energikilder, men at EU har en stor forpligtelse til at tilskynde 
til anvendelse af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 17
Bilag, Del 1, Indledning, afsnit 2

På lang sigt skulle nuklear fusion kunne 
tilbyde en ren og næsten uudtømmelig 
energikilde, og ITER er det afgørende næste 
skridt på vejen frem mod dette endelige mål. 
ITER-projektets gennemførelse er derfor 
kernen i EU's nuværende strategi, men 
projektet må følges op med et solidt og 
fokuseret europæisk F&U-program,s om kan 
forberede driften af ITER og udvikle de 
teknologier og det videngrundlag, som bliver 
nødvendigt for driften og i tiden derefter.

På lang sigt skulle nuklear fusion kunne 
tilbyde en ren og næsten uudtømmelig 
energikilde, og ITER er et vigtigt næste 
skridt på vejen frem mod dette endelige mål. 
ITER-projektets gennemførelse er derfor 
kernen i EU's nuværende strategi, men
projektet må følges op med et solidt og 
fokuseret europæisk F&U-program, som kan 
forberede driften af ITER og udvikle de 
teknologier og det videngrundlag, som bliver 
nødvendigt for driften og i tiden derefter.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 18
Bilag, Del 2, afsnit 2.1, "Aktiviteter", punkt ii, afsnit 1

Et fokuseret fysik- og teknologiprogram får 
som mål at konsolidere ITER-projektvalgene 
og forberede hurtig igangsætning af ITER's 
drift, således at ITER's basismålsætninger 
bliver nået væsentligt hurtigere og til 
betydeligt lavere omkostninger. Programmet 

Et fokuseret fysik- og teknologiprogram får 
som mål at konsolidere ITER-projektvalgene 
og forberede hurtig igangsætning af ITER's 
drift, således at ITER's basismålsætninger 
bliver nået væsentligt hurtigere og til 
betydeligt lavere omkostninger. Programmet 
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skal gennemføres ved koordinering af 
eksperimenter, teoretisk arbejde og 
modelleringsaktiviteter ved JET-anlægget og 
andre anlæg i associeringerne, og det vil at 
sikre, at Europa kan gøre sig gældende i 
ITER-projektet, og bane vejen for, at Europa 
får en vigtig rolle ved driften af ITER. 
Programmet kommer til at bestå i følgende:

skal gennemføres ved koordinering af 
eksperimenter, teoretisk arbejde og 
modelleringsaktiviteter ved JET-anlægget,
anlæg med magnetisk indeslutning 
(tokamakker, stellaratorer og RPF'er, som 
allerede findes, eller som er ved at blive 
opført i alle medlemsstater) og andre anlæg 
i associeringerne, og det vil sikre, at Europa 
kan gøre sig gældende i ITER-projektet, og 
bane vejen for, at Europa får en vigtig rolle 
ved driften af ITER. Programmet kommer til 
at bestå i følgende:

Or. es

Begrundelse

Aktiviteterne under EU's fusionsprogram vil blive endeligt fastlagt, hvis teksten specifikt 
nævner anlæg med magnetisk indeslutning (tokamakker, stellaratorer og RPF'er).

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 19
Bilag, Del 2, afsnit 2.1, "Aktiviteter", punkt iii, led 2 a (ny)

- særlige undersøgelser af litium som kilde 
til produktion af tritium, afkølingssystemer 
og robotter til arbejde i radioaktive miljøer; 
motorisering og automatisering af 
fjernovervågningen af eksperimenter.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at stabilisere den hidtil ofte uregelmæssige forskning i materialer.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 20
Bilag, Del 2, afsnit 2.1, "Aktiviteter", punkt v, led 2

- Uddannelse af teknikere og forskere på 
postgraduat og postdoktoralt niveau, 
herunder brug af programmets faciliteter 

- Uddannelse af teknikere og forskere på 
postgraduat og postdoktoralt niveau, 
herunder brug af programmets faciliteter 
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som basis for uddannelsen, samt dedikerede 
seminarer og workshopper.

som basis for uddannelsen. Der skal træffes 
foranstaltninger til indførelse af 
europæiske masteruddannelser og 
uddannelser på doktoralt niveau inden for 
fusionsfysik og -teknologi for derigennem 
at fremme en særlig kvalifikation, der kan 
sikre en attraktiv akademisk anerkendelse 
og dermed tilskynde studerende til at 
specialisere sig i fusion. Der vil blive 
afholdt dedikerede seminarer og 
workshopper samt andre uddannelses- og 
oplysningstiltag over for studerende på 
højere uddannelsesinstitutioner samt på 
universiteternes grunduddannelse for 
derigennem at give studiet af fusionsfysik 
og -energi status som et bæredygtigt, 
alternativt forskerområde.

Or. es

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genoplives forslaget om et doktorat på EU-plan, som fremsættes i 
Buzek-betænkningen, idet det meget kraftigt understreger behovet for andre foranstaltninger 
og initiativer i forbindelse med uddannelse for at tilskynde fagfolk til at beskæftige sig med 
området og dermed forbedre de dårlige udsigter til beskæftigelse og anerkendelse, hvilket på 
nuværende tidspunkt får forskere til at vælge andre områder. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 21
Bilag, Del 2, afsnit 2.1, "Aktiviteter", punkt v, led 3 a (nyt)

- fremme af patenter.

Or. es

Begrundelse

Fremme af forskning og uddannelse i menneskelige ressourcer kan medføre en stigning i 
antallet af patenter. Skulle dette blive tilfældet, vil det afspejle en korrekt gennemførelse af 
programmets målsætninger. 
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 22
Bilag, Del 2, afsnit 2.1, "Aktiviteter", punkt v a (nyt)

(va) Teknologioverførsel
ITER nødvendiggør nye 
organisationsstrukturer, som gør det muligt 
hurtigt at overføre teknologisk innovation 
og fremskridt til industrien, og dermed 
ruste industrien til at møde de 
udfordringer, som EU står over for, hvis 
EU skal være fuldt konkurrencedygtig.

Or. es

Begrundelse

ITER i Europa vil være en bekræftelse af vores fremtidige førende position inden for de nye 
teknologier udviklet under ITER, og dermed bidrage til at fremme den europæiske industri og 
øge dens konkurrenceevne over for USA og Japan. Forudsat de tidligere aspekter udvikles 
korrekt, bør det fremtidige ansvar for energiproduktionsanlæg påhvile EU's virksomheder.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 23
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, afsnit 1

Der skal gennemføres indirekte aktioner 
inden for de fem hovedområder, der er 
nærmere beskrevet nedenfor. Der er 
imidlertid vigtige forbindelser på tværs 
overalt i programmet, og der skal tages 
højde for vekselvirkninger mellem 
forskellige aktiviteter. I den forbindelse er 
støtte til uddannelse og 
forskningsinfrastruktur af største betydning. 
Behovet for uddannelse skal være et af 
nøgleaspekterne i alle de EU-støttede 
projekter i denne sektor, og det bliver 
sammen med støtte til infrastruktur en 
central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Der skal gennemføres indirekte aktioner 
inden for de fem hovedområder, der er 
nærmere beskrevet nedenfor. Sikkerhed skal 
være det vigtigste kriterium i forbindelse 
med fastlæggelsen af prioriteter inden for 
de forskellige områder, og forskning i 
reaktorsystemer vil hovedsageligt være 
underlagt mellemstatslige aftaler blandt 
medlemsstaterne. Der er imidlertid vigtige 
forbindelser på tværs overalt i programmet, 
og der skal tages højde for vekselvirkninger 
mellem forskellige aktiviteter. I den 
forbindelse er støtte til uddannelse og 
forskningsinfrastruktur af største betydning. 
Behovet for uddannelse skal være et af 
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nøgleaspekterne i alle de EU-støttede 
projekter i denne sektor, og det bliver 
sammen med støtte til infrastruktur en 
central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhed inden for alle Europas forskellige teknologier vil være drivkraften for alle EU's 
aktiviteter i forbindelse med forskning i nuklear fission. Navnlig vil enhver udvikling eller 
gennemførelse af nye reaktorsystemer være underlagt mellemstatslige aftaler, der afspejler 
medlemsstaternes forskellige tilgange på dette område.

Ændringsforslag af Hannes Swoboda

Ændringsforslag 24
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, afsnit 1

Der skal gennemføres indirekte aktioner 
inden for de fem hovedområder, der er 
nærmere beskrevet nedenfor. Der er 
imidlertid vigtige forbindelser på tværs 
overalt i programmet, og der skal tages 
højde for vekselvirkninger mellem 
forskellige aktiviteter. I den forbindelse er 
støtte til uddannelse og 
forskningsinfrastruktur af største betydning. 
Behovet for uddannelse skal være et af 
nøgleaspekterne i alle de EU-støttede 
projekter i denne sektor, og det bliver 
sammen med støtte til infrastruktur en 
central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Sikkerhed vil være den væsentligste faktor i 
alle EU's aktiviteter i forbindelse med 
forskning i nuklear fission. Målet vil især 
være dels at gøre produktionsanlæg mere 
sikre, dels at forhindre misbrug til militære 
formål eller i forbindelse med 
terrorhandlinger. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for de fem 
hovedområder, der er nærmere beskrevet 
nedenfor. Der er imidlertid vigtige 
forbindelser på tværs overalt i programmet, 
og der skal tages højde for vekselvirkninger 
mellem forskellige aktiviteter. I den 
forbindelse er støtte til uddannelse og 
forskningsinfrastruktur af største betydning. 
Behovet for uddannelse skal være et af 
nøgleaspekterne i alle de EU-støttede 
projekter i denne sektor, og det bliver 
sammen med støtte til infrastruktur en 
central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Or. de
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Begrundelse

Det er nødvendigt at dække to aspekter: For det første sikkerhed i forbindelse med driften af 
anlæg, dernæst sikkerhed i forbindelse med afværgelse af enhver form for misbrug.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 25
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, afsnit 1

Der skal gennemføres indirekte aktioner 
inden for de fem hovedområder, der er 
nærmere beskrevet nedenfor. Der er 
imidlertid vigtige forbindelser på tværs 
overalt i programmet, og der skal tages 
højde for vekselvirkninger mellem 
forskellige aktiviteter. I den forbindelse er 
støtte til uddannelse og 
forskningsinfrastruktur af største betydning. 
Behovet for uddannelse skal være et af 
nøgleaspekterne i alle de EU-støttede 
projekter i denne sektor, og det bliver 
sammen med støtte til infrastruktur en 
central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Der skal gennemføres indirekte aktioner 
inden for de fem hovedområder, der er 
nærmere beskrevet nedenfor. Der er 
imidlertid vigtige forbindelser på tværs 
overalt i programmet, og der skal tages 
højde for vekselvirkninger mellem 
forskellige aktiviteter. I den forbindelse er 
støtte til uddannelse, udveksling af 
videnskabelige og teknologiske oplysninger
og forskningsinfrastruktur af største 
betydning. Behovet for uddannelse skal være 
et af nøgleaspekterne i alle de EU-støttede 
projekter i denne sektor, og det bliver 
sammen med støtte til infrastruktur en 
central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Or. es

Begrundelse

Uddannelsesaktiviteter skal ledsages af informationsaktiviteter, herunder navnlig udveksling 
af videnskabelige og teknologiske oplysninger.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 26
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, afsnit 1 a (nyt)

Det er i lyset af de alvorlige bekymringer i 
forbindelse med den fortsatte anvendelse af 
fission i EU nødvendigt at garantere og 
forbedre de nuværende sikkerhedsniveauer 
og sikre, at strålingsbeskyttelse forbliver en 
prioritet i forbindelse med Fællesskabets 
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foranstaltninger. De vigtigste spørgsmål 
vedrører reaktorsikkerhed under drift og 
håndtering af langlivet affald, som begge 
behandles gennem fortløbende arbejde på 
det tekniske niveau, idet der dog også er 
brug for tilhørende bidrag fra politisk side 
og fra borgerne. Det vigtigste princip i 
forbindelse med al anvendelse af stråling er 
beskyttelse af mennesker og miljøet. 
Herudover er de ovennævnte områder 
indbyrdes forbundet af vigtige emner som 
det nukleare brændselskredsløb, actinid-
kemi, risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 
og måske samfundsspørgsmål og 
forvaltningsmæssige spørgsmål.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag gengiver ordlyden i Kommissionens tekst i KOM(2005)0119 om det 
syvende rammeprogram. Det er desuden indlysende, at EU er nødt til at fortsætte sine 
forskningsaktiviteter for at forbedre sikkerheden og affaldshåndteringen i forbindelse med 
fission. Undersøgelsen af de biologiske virkninger af stråling vil bidrage til at forbedre den 
nuværende strålingsbeskyttelse og kriteriet for måling af radioaktivitet.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 27
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, afsnit 3

Af lige så stor betydning er det, at der 
knyttes forbindelser til forskning under EF-
rammeprogrammet, især vedrørende 
europæiske standarder, undervisning og 
uddannelse, miljøbeskyttelse, materiallære, 
styreformer, fælles infrastrukturer, 
sikkerhed, sikkerhedskultur og energi. 
Internationalt samarbejde bliver et vigtigt 
træk ved aktiviteterne på mange af 
temaområderne.

Af lige så stor betydning er det, at der 
knyttes forbindelser til forskning under EF-
rammeprogrammet, især vedrørende 
europæiske standarder, undervisning, 
information og uddannelse, 
miljøbeskyttelse, materiallære, styreformer, 
fælles infrastrukturer, sikkerhed, 
sikkerhedskultur og energi. Internationalt 
samarbejde bliver et vigtigt træk ved 
aktiviteterne på mange af temaområderne.

Or. es
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Begrundelse

Uddannelsesaktiviteter skal ledsages af informationsaktiviteter.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 28
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt i, "Aktiviteter", led 2

- Separation og transmutation: FTU på alle 
tekniske områder af separation og 
transmutation med det formål at udvikle 
pilotanlæg og demonstrationssystemer til de 
mest avancerede separationsprocesser og 
transmutationssystemer, såvel underkritiske 
som kritiske systemer, i den hensigt at 
reducere mængden af og faren ved højaktivt 
langlivet radioaktivt affald fra oparbejdning 
af brugt reaktorbrændsel. Forskningen skal 
også se på potentialet ved koncepter, der 
reducerer affaldsmængden fra 
kernekraftproduktion, herunder mere 
effektiv brug af fissile materialer i 
eksisterende reaktorer.

- Separation og transmutation: FTU på alle 
tekniske områder af separation og 
transmutation med det formål at udvikle 
pilotanlæg og demonstrationssystemer til de 
mest avancerede separationsprocesser og 
transmutationssystemer, såvel underkritiske 
som kritiske systemer, i den hensigt at 
reducere mængden af og faren ved højaktivt 
langlivet radioaktivt affald fra oparbejdning 
af brugt reaktorbrændsel. 

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit henviser til bæredygtige nukleare systemer og bør derfor flyttes til punktet om 
bæredygtige nukleare systemer.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 29
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt ii, "Aktiviteter", led 1

- Nukleare anlægs sikkerhed: FTU om 
sikkerheden ved bestående og kommende 
nukleare anlægs drift, især vurdering og 
styring af anlægslevetiden, sikkerhedskultur, 
avancerede metoder til sikkerhedsvurdering, 
numeriske simuleringsværktøjer, 
instrumentering og regulering samt 
forebyggelse og afbødning af alvorlige 

- Nukleare anlægs sikkerhed: FTU om 
sikkerheden ved bestående og kommende 
nukleare anlægs drift, især vurdering og 
styring af anlægslevetiden, sikkerhedskultur 
(minimere risikoen for menneskelige og 
organisatoriske fejl), avancerede metoder til 
sikkerhedsvurdering, numeriske 
simuleringsværktøjer, instrumentering og 
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ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter.

regulering samt forebyggelse og afbødning 
af alvorlige ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Ud over risikoen for menneskelige fejl bør de såkaldte organisatoriske fejl ligeledes nævnes 
eksplicit, da det er påvist, at en fejl i den organisatoriske kæde i produktionsprocessen i selv 
meget pålidelige anlæg kan være skæbnesvanger og føre til ulykker.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 30
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt ii, "Aktiviteter", led 2

- Bæredygtige nukleare systemer: FTU om 
effektivitetsforbedring af bestående systemer 
og brændsler og, i samarbejde med den 
internationale indsats på området såsom 
Generation IV International Forum, 
undersøgelse af aspekter af udvalgte 
avancerede reaktorsystemer med henblik på 
vurdering af deres potentiale, deres 
robusthed over for spredning med henblik på 
kernevåben og deres bæredygtighed på 
længere sigt, herunder grundforskning (især 
materiallære) og undersøgelser af 
brændselskredsløbet og helt nye brændsler.

- Bæredygtige nukleare systemer: FTU om 
effektivitetsforbedring af bestående systemer 
og brændsler og, i samarbejde med den 
internationale indsats på området såsom 
Generation IV International Forum, 
undersøgelse af aspekter af udvalgte 
avancerede reaktorsystemer med henblik på 
vurdering af deres potentiale, deres 
robusthed over for spredning med henblik på 
kernevåben og deres bæredygtighed på 
længere sigt, herunder grundforskning (især 
materiallære) og undersøgelser af 
brændselskredsløbet og helt nye brændsler. 
Forskningen skal også se på potentialet ved 
koncepter, der reducerer affaldsmængden 
fra kernekraftproduktion, herunder mere 
effektiv brug af fissile materialer i 
eksisterende reaktorer.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 31
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt iii, "Formål", afsnit 2
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Et vigtigt mål for denne forskning bliver at 
medvirke til at afklare det omstridte 
spørgsmål om risikoen ved 
strålingseksponering ved lave doser i lang 
tid. En afklaring af dette videnskabelige og 
politiske spørgsmål kan få store 
omkostnings- og/eller sundhedsmæssige 
konsekvenser for anvendelse af stråling 
inden for såvel medicin som industri.

Hovedformålet med denne forskning bliver 
at medvirke til at afklare det omstridte 
spørgsmål om risikoen ved 
strålingseksponering ved lave doser i lang 
tid. En afklaring af dette videnskabelige og 
politiske spørgsmål kan få store 
omkostnings- og/eller sundhedsmæssige 
konsekvenser for anvendelse af stråling 
inden for såvel medicin som industri. Der vil 
også blive ydet støtte til udviklingen af 
mikro- og nanodosimetre og tilknyttede 
modeller, som skal bidrage til en bedre 
forståelse af forbindelsen mellem 
eksponeringsdoser og deres molekylære og 
cellulære virkninger.

Or. es

Begrundelse

Strålingsskader hænger sammen med eksponeringsdoser, men for at forstå de mulige skader, 
er det desuden nødvendigt at kende virkningerne af spredningen af stråling gennem luften, 
dvs. kende de ladede partiklers bevægelser. Årsagen er, at DNA indeholder redundant 
information, og at en celle er i stand til at reparere skader forårsaget af isolerede ioniserende 
hændelser. Hvis ioniseringstætheden er høj, forringes reparationsprocessen imidlertid, 
hvilket kan medføre nekroser, mutationer og i visse tilfælde kræft.

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 32
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt iii, "Formål", afsnit 2

Et vigtigt mål for denne forskning bliver at 
medvirke til at afklare det omstridte 
spørgsmål om risikoen ved 
strålingseksponering ved lave doser i lang 
tid. En afklaring af dette videnskabelige og 
politiske spørgsmål kan få store 
omkostnings- og/eller sundhedsmæssige 
konsekvenser for anvendelse af stråling 
inden for såvel medicin som industri.

Et vigtigt mål for denne forskning bliver at 
medvirke til at afklare det omstridte 
spørgsmål om risikoen ved 
strålingseksponering ved lave doser i lang 
tid. En afklaring af dette videnskabelige 
spørgsmål kan få store omkostnings- og/eller 
sundhedsmæssige konsekvenser for 
anvendelse af stråling inden for såvel 
medicin som industri.

Or. sl
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 33
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt v, titel

(v) Menneskelige ressourcer og uddannelse (v) Menneskelige ressourcer, mobilitet, 
undervisning og uddannelse

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med afsnittets indhold.

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 34
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt v, "Formål"

Som følge af at man i alle sektorer af 
nuklear fission og strålingsbeskyttelse er 
interesseret i at opretholde det krævede høje 
niveau for ekspertviden og menneskelige 
ressourcer, og at dette især kan få betydning 
for, om det høje nukleare sikkerhedsniveau 
kan fastholdes, er programmets formål at 
benytte en række forskellige foranstaltninger 
til at støtte, at videnskabelig kompetence og 
know-how udbredes over hele sektoren. 
Foranstaltningerne tager sigte på at sikre, at 
der er velkvalificerede forskere og teknikere 
til rådighed, f.eks. ved at forbedre 
koordineringen mellem EU's 
uddannelsesinstitutioner, således at 
kvalifikationerne er ækvivalente i alle 
medlemsstaterne, eller ved at forbedre 
studenters og forskeres adgang til 
uddannelse og mobilitet. Kun en ægte 
europæisk tilgang kan sikre det nødvendige 
incitament og den påkrævede harmonisering 
af de højere uddannelser og dermed give en 
ny generation af forskere større mobilitet og 
tilfredsstille det behov for uddannelse, som 
teknikere har gennem hele deres karriere, 
hvis de skal tage morgendagens 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 

Som følge af at man i alle sektorer af 
nuklear fission og strålingsbeskyttelse er 
interesseret i at opretholde det krævede høje 
niveau for ekspertviden og menneskelige 
ressourcer, og at dette især kan få betydning 
for, om det høje nukleare sikkerhedsniveau 
kan fastholdes, er programmets formål at 
benytte en række forskellige foranstaltninger 
til at støtte, at videnskabelig kompetence og 
knowhow udbredes over hele sektoren. 
Foranstaltningerne tager sigte på at sikre, at 
der er velkvalificerede forskere og teknikere 
til rådighed, f.eks. ved at forbedre 
koordineringen mellem EU's 
uddannelsesinstitutioner, således at 
kvalifikationerne er ækvivalente i alle 
medlemsstaterne, eller ved at forbedre 
studenters og forskeres adgang til 
uddannelse og mobilitet. Programmet vil 
omfatte foranstaltninger til at sikre, at 
fission vil være et interessant fremtidigt 
forskningsområde for de mest talentfulde 
unge. Kun en ægte europæisk tilgang kan 
sikre det nødvendige incitament og den 
påkrævede harmonisering af de højere 
uddannelser og dermed give en ny 
generation af forskere større mobilitet og 
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op i en mere og mere integreret nuklear 
sektor.

tilfredsstille det behov for uddannelse, som 
teknikere har gennem hele deres karriere, 
hvis de skal tage morgendagens 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op i en mere og mere integreret nuklear 
sektor.

Or. sl

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 35
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, litra v, "Formål"

Som følge af at man i alle sektorer af 
nuklear fission og strålingsbeskyttelse er 
interesseret i at opretholde det krævede høje 
niveau for ekspertviden og menneskelige 
ressourcer, og at dette især kan få betydning 
for, om det høje nukleare sikkerhedsniveau 
kan fastholdes, er programmets formål at 
benytte en række forskellige foranstaltninger 
til at støtte, at videnskabelig kompetence og 
know-how udbredes over hele sektoren. 
Foranstaltningerne tager sigte på at sikre, at 
der er velkvalificerede forskere og teknikere 
til rådighed, f.eks. ved at forbedre 
koordineringen mellem EU's 
uddannelsesinstitutioner, således at 
kvalifikationerne er ækvivalente i alle 
medlemsstaterne, eller ved at forbedre 
studenters og forskeres adgang til 
uddannelse og mobilitet. Kun en ægte 
europæisk tilgang kan sikre det nødvendige 
incitament og den påkrævede harmonisering 
af de højere uddannelser og dermed give en 
ny generation af forskere større mobilitet og 
tilfredsstille det behov for uddannelse, som 
teknikere har gennem hele deres karriere, 
hvis de skal tage morgendagens 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op i en mere og mere integreret nuklear 
sektor.

Som følge af at man i alle sektorer af 
nuklear fission og strålingsbeskyttelse er 
interesseret i at opretholde det krævede høje 
niveau for ekspertviden og menneskelige 
ressourcer, og at dette især kan få betydning 
for, om det høje nukleare sikkerhedsniveau 
kan fastholdes, er programmets formål at 
benytte en række forskellige foranstaltninger 
til at støtte, at videnskabelig kompetence og 
knowhow udbredes over hele sektoren. 
Foranstaltningerne tager sigte på at sikre, at 
der så hurtigt som muligt er velkvalificerede 
forskere, ingeniører, fysikere, psykologer 
(med speciale i organisationssystemer) og 
teknikere til rådighed, f.eks. ved at forbedre 
koordineringen mellem EU's 
uddannelsesinstitutioner, således at 
kvalifikationerne er ækvivalente i alle 
medlemsstaterne, eller ved at forbedre 
studenters og forskeres adgang til 
uddannelse og mobilitet. Kun en ægte 
europæisk tilgang kan sikre det nødvendige 
incitament og den påkrævede harmonisering 
af de højere uddannelser og dermed give en 
ny generation af forskere større mobilitet og 
tilfredsstille det behov for uddannelse, som 
teknikere har gennem hele deres karriere, 
hvis de skal tage morgendagens 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op i en mere og mere integreret nuklear 
sektor.
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Or. es

Begrundelse

En socioteknisk tilgang vil uden tvivl bidrage til at øge sikkerheden i nukleare anlæg. For at 
opnå dette er det en forudsætning, at de nødvendige fagfolk er til rådighed.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 36
Bilag, Del 2, afsnit 2.2, punkt v, "Aktiviteter", led 1

- Uddannelse: Koordinering af nationale 
programmer og dækning af generelle 
uddannelsesbehov inden for nuklear 
forskning og teknologi ved hjælp af en 
række instrumenter, herunder konkurrence, 
som led i generel støtte til menneskelige 
ressourcer inden for alle forskningstemaer. 
Heri indgår også støtte til uddannelseskurser 
og uddannelsesnet.

- Uddannelse: Koordinering af nationale 
programmer og dækning af generelle 
uddannelsesbehov inden for nuklear 
forskning og teknologi ved hjælp af en 
række instrumenter, herunder konkurrence, 
som led i generel støtte til menneskelige 
ressourcer inden for alle forskningstemaer. 
Heri indgår også støtte til uddannelseskurser, 
møder til udveksling af oplysninger og 
computerprogrammer og uddannelsesnet. I 
lyset af målene i særprogrammet "People" 
og andre aktiviteter i forbindelse med 
uddannelse af fagfolk vil der desuden blive 
givet incitament til at sikre, at dygtige unge 
studerende vil se fission som et attraktivt 
karriereområde.

Or. es

Begrundelse

De mest talentfulde unge forskere har på nuværende tidspunkt en tendens til at foretrække 
andre arbejdsområder, som nyder større social anerkendelse end nuklear fission. Denne 
tendens skal ændres, da manglen på dygtige forskere kan føre til upålidelig drift af anlæggene 
og forårsage alvorlige sikkerhedsproblemer.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 37
Bilag, Del 3 a (nyt)

3a. FORMIDLING
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Det er nødvendigt at formidle information 
om nuklear energi gennem flerårige 
kampagner, som skal øge forståelsen for 
nuklear energi og fremme debatten og 
beslutningsprocessen. Kampagnerne vil 
blive udarbejdet ved hjælp af 
samfundsvidenskabelige metoder for at 
sikre størst mulig effektivitet.
I betragtning af at det er nødvendigt at 
foretage sammenligninger med andre 
energiformer for at forstå virkningerne af 
nuklear energi, skal alle 
informationskampagner, som støttes eller 
igangsættes, også nævne og forklare EU's 
indsats på andre niveauer for at fremme 
andre energikilder, herunder navnlig 
vedvarende energikilder.

Or. es

Begrundelse

For at give borgerne en bedre forståelse af de aktiviteter, der gennemføres under 
særprogrammet til gennemførelse af Euratom, skal disse aktiviteter formidles til 
offentligheden, betydningen af nuklear energi skal forklares, og der skal opfordres til en 
samfundsdebat om emnet. I andet afsnit i ændringsforslaget gøres der, med rette, opmærksom 
på EU's' store indsats for at fremme og udvikle vedvarende energikilder. 


