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Förslag till beslut (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 6
Skäl 4a (nytt)

(4a) Den forskningsverksamhet som stöds 
genom detta särskilda program skall 
bedrivas i enlighet med 
Århuskonventionen, vilken nyligen 
införlivats med gemenskapens lagstiftning 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... av den ... om hur 
Århuskonventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor skall tillämpas på 
Europeiska gemenskapens institutioner och 
organ.
_________________
1 EUT …

Or. es
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Motivering

Utöver det uppenbara behovet av att följa de grundläggande etiska principer som anges i 
gemenskapens olika akter, framför allt Euratomfördraget, måste produktion och hantering av 
kärnenergi, särskild vid fissionsprocesser, följa bestämmelserna i Århuskonventionerna som 
införlivats i gemenskapens lagstiftning genom den förordning som för närvarande håller på 
att antas genom medbeslutandeförfarandet. 

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 7
Skäl 10

(10) Ramprogrammet bör bidra till att 
främja hållbar utveckling.

(10) Ramprogrammets mål bör vara att 
främja hållbar utveckling och bevara freden.

Or. es

Motivering

Det bör betonas att ramprogrammet och det särskilda programmet för Euratom härrör från 
Euratomfördraget som ger allmänheten en hög säkerhetsnivå och förbjuder illegal 
användning av kärnmaterial i militära syften om det är avsett för civil användning (se även 
ingressen till fördraget och artikel 2 det).

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 8
Skäl 12, stycke 1a (nytt)

Under alla omständigheter bör det finnas 
garantier för att alla stöd som återkrävs på 
grund av bedrägerier eller oegentligheter i 
strid med ovannämnda förordningar 
återförs till ramprogrammet och 
huvudsakligen används till utbildning av 
forskningspersonal och till spridning av 
forskningsresultat.

Or. es

Motivering

Förtydligandet måste läggas till med tanke på budgetåtstramningarna för sjunde 
ramprogrammet och de särskilda program som tas fram genom det.
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Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 9
Skäl 12, stycke 1a (nytt)

Alla stöd som återkrävs på grundval av 
ovannämnda förordningar bör anslås till 
genomförandet av verksamhet inom 
ramprogrammet.

Or. sl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 10
Artikel 3, stycke 1

I överensstämmelse med artikel 3 i 
ramprogrammet görs bedömningen att 
kostnaden för genomförandet av det 
särskilda programmet uppgår till 2 553 
miljoner euro, varav 15 % skall avsättas till 
kommissionens administrativa utgifter.

I överensstämmelse med artikel 3 i 
ramprogrammet görs bedömningen att 
kostnaden för genomförandet av det 
särskilda programmet uppgår till 2 553 
miljoner euro, varav 6 procent skall avsättas 
till kommissionens administrativa utgifter.

Or. pl

Motivering

Om forskning och administration överförs till länder med lägre kostnader kan mer pengar 
från budgeten läggas på forskning och/eller utvidgad forskningsinfrastruktur. Sex procent är 
vad som anslås för administrativa kostnader i andra program.

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 1

1. All forskning som genomförs inom det 
särskilda programmet skall följa 
grundläggande etiska principer.

1. All forskning som genomförs inom det 
särskilda programmet skall följa 
grundläggande etiska principer. Det främsta 
syftet skall vara att både garantera en 
fredlig användning av kärnenergi 
(säkerhet) och bidra till att undvika felaktig 
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användning i militära syften (trygghet).

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen är det mycket viktigt att säkerhet och trygghet 
ingår i kärnenergiforskningen.

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna skall avse 
projektförslagens kvalitet och nivå, effekter 
och genomförande, uppgifter som i 
arbetsprogrammet kan specificeras närmare 
eller kompletteras med ytterligare krav, 
viktningar och tröskelvärden.

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna skall avse 
projektförslagens kvalitet och nivå, effekter 
och genomförande samt optimerad 
användning av personella och ekonomiska 
resurser, uppgifter som i arbetsprogrammet 
kan specificeras närmare eller kompletteras 
med ytterligare krav, viktningar och 
tröskelvärden.

Or. sl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna skall avse 
projektförslagens kvalitet och nivå, effekter 
och genomförande, uppgifter som i 
arbetsprogrammet kan specificeras närmare 
eller kompletteras med ytterligare krav, 
viktningar och tröskelvärden.

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna skall avse 
projektförslagens kvalitet och nivå, 
betydelse för hållbarheten, effekter och 
genomförande, uppgifter som i 
arbetsprogrammet kan specificeras närmare 
eller kompletteras med ytterligare krav, 
viktningar och tröskelvärden.
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Or. es

Motivering

De projekt som väljs måste följa kriterierna för hållbarhet och unionens mål inom 
Lissabonstrategin.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Denna information skall hela tiden finnas 
tillgänglig och på begäran översändas till 
Europaparlamentet, Regionkommittén, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och 
Europeiska ombudsmannen.

Or. es

Motivering

Det är rimligt att Europeiska ombudsmannen – som skall värna om att gemenskapens 
institutioner fungerar korrekt och att gemenskapens politik genomförs på rätt sätt – får 
ansvar för att artikel 5 i ramprogrammet tillämpas korrekt i fråga om iakttagandet av 
grundläggande etiska principer inom den forskningsverksamhet som programmet omfattar. 
För att skapa maximal insyn bör även övriga organ som omnämns hållas underrättade om 
utvecklingen och finansieringen av det särskilda programmets verksamhet.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 15
Bilaga, del 1, inledningen, stycke 1

Kärnkraft är den huvudsakliga kolfria 
källan för baslastproduktion av el i EU. 
Den installerade effekten är totalt omkring 
135 GWe, vilket motsvarar en tredjedel av 
den nuvarande elproduktionen. 
Kärnkraften är därför av central betydelse 
när det gäller att begränsa utsläppen av 
växthusgaser i EU, och den bidrar också i 
hög grad till en mer oberoende 
energiförsörjning, större 
försörjningstrygghet och ökad 

Utan att påverka de insatser EU gör och 
måste fortsätta göra inom forskning om 
förnybar energi kan kärnenergin få en 
viktig roll när det gäller att uppnå en trygg 
och hållbar energiförsörjning inom EU.
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diversifiering av energikällor.

Or. es

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att betona EU:s starka åtagande att bedriva forskning om 
förnybar energi som kan och bör kombineras med insatser för att utvinna energi ur rena och 
trygga källor, vilket är fallet med den energi som utvinns ur kärnfusion inom ITER-projektet.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 16
Bilaga, del 1, inledningen, stycke 2

På lång sikt erbjuder kärnfusion 
möjligheter till praktiskt taget obegränsad 
försörjning med ren (miljövänlig) energi.
ITER-projektet (International 
Thermonuclear Experimental Reactor – den 
internationella termonukleära 
försöksreaktorn) är det avgörande nästa 
steget på vägen mot detta slutmål. Bygget av 
ITER-reaktorn är därför ett centralt inslag i 
EU:s nuvarande strategi, men det måste 
åtföljas av ett kraftfullt och målinriktat 
europeiskt FoU-program för att förbereda 
driften av ITER-reaktorn och utveckla de 
tekniska lösningar och bygga upp den 
kunskapsbas som kommer att behövas under 
reaktorns drift och framöver.

ITER-projektet (International 
Thermonuclear Experimental Reactor – den 
internationella termonukleära 
försöksreaktorn) är i detta hänseende det 
avgörande nästa steget på vägen mot detta 
slutmål. Bygget av ITER-reaktorn är därför 
ett centralt inslag i EU:s nuvarande strategi, 
men det måste åtföljas av ett kraftfullt och 
målinriktat europeiskt FoU-program för att 
förbereda driften av ITER-reaktorn och 
utveckla de tekniska lösningar och bygga 
upp den kunskapsbas som kommer att 
behövas under reaktorns drift och framöver.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag kan endast tas upp till omröstning om den formulering som föreslagits 
för punkt 1 godkänns. Ändringsförslaget bygger på tanken att kärnenergi inte är unionens 
enda alternativ när det gäller att trygga energiförsörjningen och avbryta beroendet av 
energikällor som förorenar: unionen är snarare skyldig att stimulera användningen av 
förnybar energi.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 17
Bilaga, del 1, inledningen, stycke 2
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På lång sikt erbjuder kärnfusion möjligheter 
till praktiskt taget obegränsad försörjning 
med ren (miljövänlig) energi. 
ITER-projektet (International 
Thermonuclear Experimental Reactor – den 
internationella termonukleära 
försöksreaktorn) är det avgörande nästa 
steget på vägen mot detta slutmål. Bygget av 
ITER-reaktorn är därför ett centralt inslag i 
EU:s nuvarande strategi, men det måste 
åtföljas av ett kraftfullt och målinriktat 
europeiskt FoU-program för att förbereda 
driften av ITER-reaktorn och utveckla de 
tekniska lösningar och bygga upp den 
kunskapsbas som kommer att behövas under 
reaktorns drift och framöver.

På lång sikt erbjuder kärnfusion möjligheter 
till praktiskt taget obegränsad försörjning 
med ren (miljövänlig) energi. 
ITER-projektet (International 
Thermonuclear Experimental Reactor – den 
internationella termonukleära 
försöksreaktorn) är ett stort nästa steg på 
vägen mot detta slutmål. Bygget av 
ITER-reaktorn är därför ett centralt inslag i 
EU:s nuvarande strategi, men det måste 
åtföljas av ett kraftfullt och målinriktat 
europeiskt FoU-program för att förbereda 
driften av ITER-reaktorn och utveckla de 
tekniska lösningar och bygga upp den 
kunskapsbas som kommer att behövas under 
reaktorns drift och framöver.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 18
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led b, stycke 1

Ett program med fokus på fysik och teknik 
ska syfta till att befästa urvalen av projekt 
för ITER-reaktorn och förbereda ett snabbt 
idrifttagande och på så sätt kraftigt minska 
den tid och de utgifter som krävs för att 
ITER-reaktorn ska uppnå sina 
grundläggande mål. Programmet kommer att 
genomföras i form av samordnad 
experimentell och teoretisk verksamhet samt 
modellering med hjälp av JETanläggningen 
och annan utrustning hos 
fusionsorganisationerna. Genom 
programmet kommer Europa att kunna 
skaffa sig det nödvändiga inflytandet över 
ITER-projektet, och det kommer att lägga 
grunden för en framträdande europeisk roll i 
driften av ITER-reaktorn. I det här 
programmet ingår bl.a. följande:

Ett program med fokus på fysik och teknik 
ska syfta till att befästa urvalen av projekt 
för ITER-reaktorn och förbereda ett snabbt 
idrifttagande och på så sätt kraftigt minska 
den tid och de utgifter som krävs för att 
ITER-reaktorn ska uppnå sina 
grundläggande mål. Programmet kommer att 
genomföras i form av samordnad 
experimentell och teoretisk verksamhet samt 
modellering med hjälp av JETanläggningen, 
magnetiska inneslutningssystem 
(tokamaker, stellaratorer och RPF-er som 
redan finns eller är under uppbyggnad i 
samtliga medlemsstater) och annan 
utrustning hos fusionsorganisationerna. 
Genom programmet kommer Europa att 
kunna skaffa sig det nödvändiga inflytandet 
över ITER-projektet, och det kommer att 
lägga grunden för en framträdande europeisk 
roll i driften av ITER-reaktorn. I det här 
programmet ingår bl.a. följande:

Or. es
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Motivering

Verksamheten inom EU:s fusionsprogram får en mer fullständig definition om man särskilt 
nämner magnetiska inneslutningssystem (tokamaker, stellaratorer och RPF-er).

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 19
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led c, strecksats 2a (ny)

– Särskilda undersökningar av litium som 
råvara för framställning av tritium, 
kylsystem och robotteknik för arbete i 
radioaktiva miljöer; motorisering och 
automatik vid fjärrövervakning av 
experiment.

Or. es

Motivering

Materialforskningen har hittills ofta bedrivits periodvis och behöver därför bli mer 
stadigvarande.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 20
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led e, strecksats 2

– Fortbildning på doktorandnivå och 
postdoktoral nivå av ingenjörer och 
vetenskapsmän. Som 
”utbildningsplattformar” ingår här bl.a. 
användning av anläggningar och utrustning i 
programmet, samt specialinriktade 
seminarier och workshopar.

– Fortbildning på doktorandnivå och 
postdoktoral nivå av ingenjörer och 
vetenskapsmän. Som 
”utbildningsplattformar” ingår här bl.a. 
användning av anläggningar och utrustning i 
programmet. Åtgärder skall vidtas för att 
införa master- och doktorandkurser på 
europeisk nivå inom fusionsfysik och 
fusionsteknik för att skapa förutsättningar 
för särskild kompetens som kan vinna 
akademiskt erkännande och bli attraktiv 
och därmed stimulera studenter att välja 
sådan specialinriktning. Specialinriktade
seminarier och workshopar samt andra 
utbildnings- och informationsinsatser inom 
högre utbildning och på de första nivåerna 
i universitetsutbildningen skall hållas så att 
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utbildning i fusionsfysik och fusionsenergi 
får en ställning där den betraktas som ett 
hållbart alternativ vid valet av yrke.

Or. es

Motivering

I ändringsförslaget återupptas förslaget till en europeisk doktorandutbildning, vilket lades 
fram i Buzek-betänkandet, med tyngdpunkt på behovet av andra åtgärder och initiativ inom 
utbildningen för att stimulera blivande yrkesverksamma att välja detta område och därmed 
förbättra de nuvarande dåliga utsikterna för anställning och erkännande, vilket innebär att 
studenter under nuvarande förhållanden väljer andra specialinriktningar.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 21
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led e, strecksats 3a (ny)

– Uppmuntran till utveckling av patent.

Or. es

Motivering

Stimulering av forskning och utbildning om personalresurser kräver fler patent. Om detta 
lyckas betyder det att programmets mål genomförts rätt.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 22
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led ea (nytt)

ea) Tekniköverföring
ITER kräver en ny organisatorisk struktur 
så att den process med tekniska 
innovationer och framsteg som ITER ger 
upphov till snabbt kan överföras till 
näringslivet och bidra till att EU:s industri 
klarar de utmaningar den står inför just nu 
för att uppnå full konkurrenskraft.

Or. es
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Motivering

ITER kommer i Europa att bekräfta vårt framtida ledarskap inom sådan ny teknik som tas 
fram med just ITER. Därmed gynnas europeisk industri och dess konkurrenskraft ökar 
gentemot USA och Japan. Om de tidiga etapperna utvecklas rätt bör det framtida ansvaret för 
energiproduktionsanläggningarna hamna hos företag inom EU.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 23
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, stycke 1

Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Det finns emellertid övergripande 
frågor som skär genom hela programmet, 
och det måste finnas tillräckligt utrymme för 
växelverkan mellan olika frågor. Här är stöd 
till fortbildning och forskningsinfrastruktur 
av största betydelse. Stödet till fortbildning 
måste ingå som en tung aspekt i alla 
EU-finansierade projekt inom 
kärnenergisektorn, och tillsammans med 
stödet till forskningsinfrastruktur är det ett 
viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Vid fastställandet av prioriteringar 
för de olika områdena skall säkerhet vara 
det främsta kriteriet och forskning om 
reaktorsystem det område som i huvudsak 
delegeras till mellanstatliga avtal mellan 
medlemsstater. Det finns emellertid 
övergripande frågor som skär genom hela 
programmet, och det måste finnas tillräckligt 
utrymme för växelverkan mellan olika 
frågor. Här är stöd till fortbildning och 
forskningsinfrastruktur av största betydelse. 
Stödet till fortbildning måste ingå som en 
tung aspekt i alla EU-finansierade projekt
inom kärnenergisektorn, och tillsammans 
med stödet till forskningsinfrastruktur är det 
ett viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Or. en

Motivering

Säkerhet inom de tekniker som nu finns i Europa blir den huvudsakliga drivkraften bakom 
EU:s all verksamhet inom kärnfissionsforskningen. Framför allt kommer all utformning och 
allt genomförande av nya reaktorsystem att omfattas av mellanstatliga avtal som speglar 
medlemsstaternas olika synsätt på området.

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 24
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, stycke 1
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Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Det finns emellertid övergripande 
frågor som skär genom hela programmet, 
och det måste finnas tillräckligt utrymme för 
växelverkan mellan olika frågor. Här är stöd 
till fortbildning och forskningsinfrastruktur 
av största betydelse. Stödet till fortbildning 
måste ingå som en tung aspekt i alla 
EU-finansierade projekt inom 
kärnenergisektorn, och tillsammans med 
stödet till forskningsinfrastruktur är det ett 
viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Säkerhet och trygghet skall vara den 
viktigaste aspekten i unionens 
forskningsverksamhet inom kärnklyvning. 
Syftet skall uttryckligen vara att för det 
första göra produktionsanläggningar 
säkrare (säkerhet) och för det andra 
undvika felaktig användning för militära 
ändamål eller terrorändamål (trygghet). 
Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Det finns emellertid övergripande 
frågor som skär genom hela programmet, 
och det måste finnas tillräckligt utrymme för 
växelverkan mellan olika frågor. Här är stöd 
till fortbildning och forskningsinfrastruktur 
av största betydelse. Stödet till fortbildning 
måste ingå som en tung aspekt i alla 
EU-finansierade projekt inom 
kärnenergisektorn, och tillsammans med 
stödet till forskningsinfrastruktur är det ett 
viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Or. de

Motivering

Två aspekter måste tas med: För det första säker drift vid anläggningarna och för det andra 
trygghet genom att alla former av felaktig användning förebyggs.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 25
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, stycke 1

Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Det finns emellertid övergripande 
frågor som skär genom hela programmet, 
och det måste finnas tillräckligt utrymme för 
växelverkan mellan olika frågor. Här är stöd 
till fortbildning och forskningsinfrastruktur 
av största betydelse. Stödet till fortbildning 
måste ingå som en tung aspekt i alla 
EU-finansierade projekt inom 
kärnenergisektorn, och tillsammans med 
stödet till forskningsinfrastruktur är det ett 
viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 

Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Det finns emellertid övergripande 
frågor som skär genom hela programmet, 
och det måste finnas tillräckligt utrymme för 
växelverkan mellan olika frågor. Här är stöd 
till fortbildning, utbyte av forsknings- och 
teknikinformation och 
forskningsinfrastruktur av största betydelse. 
Stödet till fortbildning måste ingå som en 
tung aspekt i alla EU-finansierade projekt
inom kärnenergisektorn, och tillsammans 
med stödet till forskningsinfrastruktur är det 
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om kärnteknisk kompetens. ett viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Or. es

Motivering

Fortbildning måste kombineras med informationsverksamhet, först och främst utbyte av 
forsknings- och teknikuppgifter.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 26
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, stycke 1a (nytt)

Mot bakgrund av de stora problem som 
påverkar den fortsatta användningen av 
kärnklyvning inom EU krävs det insatser 
för att garantera och förbättra nuvarande 
säkerhetsnivåer och se till att bättre 
strålskydd förblir ett prioriterat område för 
gemenskapens åtgärder. De viktigaste 
frågorna är säker reaktordrift och 
hanteringen av långlivat avfall som båda 
behandlas genom fortgående tekniskt 
arbete, även om det också krävs politiska 
och samhälleliga insatser. Vid all 
användning av strålning, både inom 
industri och medicin, är skydd av människa 
och miljö den allra viktigaste aspekten. 
Ovannämnda områden har dessutom 
beröringspunkter med centrala frågor 
såsom kärnbränslecykler, aktinidkemi, 
riskanalys, säkerhetsbedömning samt 
frågor av samhällelig art eller 
ledningsfrågor.

Or. es

Motivering

Med detta ändringsförslag tas en formulering med från kommissionens dokument 
KOM(2005)0119 om sjunde ramprogrammet. Det är dessutom uppenbart att EU måste 
fortsätta bedriva forskning för att öka säkerheten och förbättra hanteringen av fissionsavfall. 
Undersökningen av strålningens biologiska inverkan hjälper till att förfina det nuvarande 
strålningsskyddet och dosimetrikriterierna.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 27
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, stycke 3

Lika starka förbindelser måste upprättas med 
forskningen inom EG:s ramprogram, 
framför allt när det gäller europeisk 
standardisering, utbildning och fortbildning, 
miljöskydd, materialvetenskap, offentligt 
beslutsfattande, gemensam infrastruktur, 
säkerhet, säkerhetskultur och energi. 
Internationellt samarbete är ett centralt 
inslag i verksamheten på många av 
temaområdena.

Lika starka förbindelser måste upprättas med 
forskningen inom EG:s ramprogram, 
framför allt när det gäller europeisk 
standardisering, utbildning, information och 
fortbildning, miljöskydd, materialvetenskap, 
offentligt beslutsfattande, gemensam 
infrastruktur, säkerhet, säkerhetskultur och 
energi. Internationellt samarbete är ett 
centralt inslag i verksamheten på många av 
temaområdena.

Or. es

Motivering

Fortbildning måste kombineras med informationsverksamhet.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 28
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led a, rubrik ”FoTU-områden”, strecksats 2

– Separation och transmutation. FoTU inom 
alla tekniska områden som rör separation 
och transmutation (”Partitioning and 
transmutation” – P&T) för att ta fram 
pilotanläggningar och demonstrationssystem 
för de mest avancerade 
separationsprocesserna och 
transmutationssystemen. Här ingår FoTU 
rörande bl.a. subkritiska och kritiska system 
i syfte att nedbringa mängderna av och 
riskerna med högaktivt långlivat radioaktivt 
avfall, som kommer från upparbetning av 
utbränt kärnbränsle. Man kommer också att 
utforska möjligheterna med konstruktioner 
där mindre mängder avfall uppstår vid 
kärnkraftsproduktion. Här ingår bl.a. 
effektivare utnyttjande av klyvbart material 
i befintliga reaktorer.

– Separation och transmutation. FoTU inom 
alla tekniska områden som rör separation 
och transmutation (”Partitioning and 
transmutation” – P&T) för att ta fram 
pilotanläggningar och demonstrationssystem 
för de mest avancerade 
separationsprocesserna och 
transmutationssystemen. Här ingår FoTU 
rörande bl.a. subkritiska och kritiska system 
i syfte att nedbringa mängderna av och 
riskerna med högaktivt långlivat radioaktivt 
avfall, som kommer från upparbetning av 
utbränt kärnbränsle.

Or. en
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Motivering

Stycket handlar om hållbara kärnsystem och bör därför flyttas till avsnittet om hållbara 
kärnsystem.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 29
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led b, rubrik ”FoTU-områden”, strecksats 1

– Säkerhet hos kärntekniska anläggningar.
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärntekniska anläggningar. Det omfattar 
framför allt följande: bedömning av 
kärnkraftverkens livslängd och skötsel; 
säkerhetskultur; metoder för avancerad 
säkerhetsbedömning; verktyg för 
datasimulering; instrumentering och 
styrning; förebyggande av allvarliga olyckor 
och skadebegränsning. Även tillhörande 
åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 
yrkeskompetensen ingår.

– Säkerhet hos kärntekniska anläggningar.
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärntekniska anläggningar. Det omfattar 
framför allt följande: bedömning av 
kärnkraftverkens livslängd och skötsel; 
säkerhetskultur (att minimera risken för 
mänskliga och organisatoriska misstag); 
metoder för avancerad säkerhetsbedömning; 
verktyg för datasimulering; instrumentering 
och styrning; förebyggande av allvarliga 
olyckor och skadebegränsning. Även 
tillhörande åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 
yrkeskompetensen ingår.

Or. es

Motivering

Utöver den mänskliga faktorn bör så kallade organisatoriska misstag också uttryckligen 
anges eftersom det har visat sig att även i mycket pålitliga anläggningar kan ett misstag i den 
organisatoriska produktionskedjan bli katastrofal och orsaka olyckor.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 30
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led b, rubrik ”FoTU-områden”, strecksats 2

– Långsiktigt hållbara kärnkraftssystem. 
Effektivare utnyttjande av nuvarande system 
och bränslen. Undersökning – i samverkan 
med internationella satsningar på detta 
område, t.ex. Generation IV International 
Forum (det internationella forumet för 
utveckling av nästa generations 
kärnenergisystem); undersökning av 

– Långsiktigt hållbara kärnkraftssystem. 
Effektivare utnyttjande av nuvarande system 
och bränslen. Undersökning – i samverkan 
med internationella satsningar på detta 
område, t.ex. Generation IV International 
Forum (det internationella forumet för 
utveckling av nästa generations 
kärnenergisystem); undersökning av 
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aspekter av utvalda avancerade 
reaktorsystem för att bedöma deras 
framtidsutsikter; ”motståndskraft” mot 
spridning för kärnvapentillverkning samt 
uthållighet på lång sikt. Här ingår bl.a. 
grundforskning – framför allt inom 
materialvetenskap – och studier av 
bränslecykeln och helt nya bränslen.

aspekter av utvalda avancerade 
reaktorsystem för att bedöma deras 
framtidsutsikter; ”motståndskraft” mot 
spridning för kärnvapentillverkning samt 
uthållighet på lång sikt. Här ingår bl.a. 
grundforskning – framför allt inom 
materialvetenskap – och studier av 
bränslecykeln och helt nya bränslen. 
Forskningen skall också syfta till att 
undersöka potentialen hos metoder som 
genererar mindre avfall vid 
framställningen av kärnenergi, bland 
annat effektivare användning av klyvbart 
material i befintliga reaktoranläggningar.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 31
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led c, rubrik ”Mål”, stycke 2

Ett huvudmål i denna forskning ska vara att 
bidra till att klargöra den omstridda frågan 
om risken för exponering för strålning med 
låga doser under lång tid. Ett klarläggande 
av denna vetenskapliga och politiska fråga 
kan få betydande ekonomiska och 
hälsomässiga konsekvenser för användning 
av strålning, inom både sjukvård och 
industri.

Huvudmålen i denna forskning ska vara att 
bidra till att klargöra den omstridda frågan 
om risken för exponering för strålning med 
låga doser under lång tid. Ett klarläggande 
av denna vetenskapliga och politiska fråga 
kan få betydande ekonomiska och 
hälsomässiga konsekvenser för användning 
av strålning, inom både sjukvård och 
industri. Stöd skall också ges till utveckling 
av mikro- och nanodosimetrar och 
tillhörande modeller som ger bättre inblick 
i förhållandet mellan exponeringsdoser och 
deras inverkan på molekyler och celler.

Or. es

Motivering

Strålskador hör samman med stråldoser. För att förstå vilka skador som kan vållas krävs det 
dock att man vet hur strålningens inverkan sprids i rummet, det vill säga vilken väg de 
laddade partiklarna tar. DNA innehåller mycket överflödig information och en cell kan 
reparera skadorna efter en isolerad joniserande händelse. Om joniseringen har hög densitet 
skadas dock reparationsprocessen, vilket kan leda till lokal vävnadsdöd, mutationer och i 
vissa fall cancer.
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Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 32
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led c, rubrik ”Mål”, stycke 2

Ett huvudmål i denna forskning ska vara att 
bidra till att klargöra den omstridda frågan 
om risken för exponering för strålning med 
låga doser under lång tid. Ett klarläggande 
av denna vetenskapliga och politiska fråga 
kan få betydande ekonomiska och 
hälsomässiga konsekvenser för användning 
av strålning, inom både sjukvård och 
industri.

Ett huvudmål i denna forskning ska vara att 
bidra till att klargöra den omstridda frågan 
om risken för exponering för strålning med 
låga doser under lång tid. Ett klarläggande 
av denna vetenskapliga fråga kan få 
betydande ekonomiska och hälsomässiga 
konsekvenser för användning av strålning, 
inom både sjukvård och industri.

Or. sl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 33
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led e, rubrik

e) Personalresurser och fortbildning e) Personalresurser, rörlighet, utbildning
och fortbildning

Or. es

Motivering

Ändringen överensstämmer med styckets innehåll. 

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 34
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led e, rubrik” Mål”

Inom alla områden, där kärnklyvning och 
strålskydd förekommer, är man angelägen 
om att bibehålla den höga sakkunskap och 
högt kvalificerade personal som behövs. 
Detta har stor betydelse, framför allt när det 
gäller förmågan att vidmakthålla god 
kärnsäkerhet. Därför ska målen i 
programmet vara att främja utbredningen av 

Inom alla områden, där kärnklyvning och 
strålskydd förekommer, är man angelägen 
om att bibehålla den höga sakkunskap och 
högt kvalificerade personal som behövs. 
Detta har stor betydelse, framför allt när det 
gäller förmågan att vidmakthålla god 
kärnsäkerhet. Därför ska målen i 
programmet vara att främja utbredningen av 
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vetenskaplig kompetens och know-how 
inom hela kärnenergisektorn. Det ska ske 
genom en rad olika åtgärder för att garantera 
tillgången på kvalificerade forskare och 
högskoleutbildade ingenjörer, t.ex. genom 
bättre samordning mellan 
utbildningsinstitutionerna i EU. På så sätt 
kan man åstadkomma att utbildningarna blir 
likvärdiga mellan alla medlemsstater. Man 
kan också öka studenters och forskares 
tillgång till fortbildning och utbyte mellan 
institutioner i olika länder. Det är enbart 
genom att ta itu med den här frågan på 
EU-nivå som man kan frambringa de 
stimulansmedel och likvärdiga nivåer som 
behövs i fråga om högre utbildning och 
fortbildning. På det sättet underlättar man 
det transnationella utbytet av den nya 
generationens forskare mellan utbildnings-
och forskningsinstitutioner. Man tillgodoser 
också de behov av fortbildning som 
ingenjörer har under hela sin karriär med 
hänsyn till att de står inför morgondagens 
vetenskapliga och tekniska utmaningar i den 
kärntekniska sektorn med dess allt större 
integration av olika områden.

vetenskaplig kompetens och know-how 
inom hela kärnenergisektorn. Det ska ske 
genom en rad olika åtgärder för att garantera 
tillgången på kvalificerade forskare och 
högskoleutbildade ingenjörer, t.ex. genom 
bättre samordning mellan 
utbildningsinstitutionerna i EU. På så sätt 
kan man åstadkomma att utbildningarna blir 
likvärdiga mellan alla medlemsstater. Man 
kan också öka studenters och forskares 
tillgång till fortbildning och utbyte mellan 
institutioner i olika länder. Programmet 
skall omfatta åtgärder som gör att 
kärnklyvning blir ett framtidsyrke som 
lockar de bästa ungdomarna. Det är enbart 
genom att ta itu med den här frågan på 
EU-nivå som man kan frambringa de 
stimulansmedel och likvärdiga nivåer som 
behövs i fråga om högre utbildning och 
fortbildning. På det sättet underlättar man 
det transnationella utbytet av den nya 
generationens forskare mellan utbildnings-
och forskningsinstitutioner. Man tillgodoser 
också de behov av fortbildning som 
ingenjörer har under hela sin karriär med 
hänsyn till att de står inför morgondagens 
vetenskapliga och tekniska utmaningar i den 
kärntekniska sektorn med dess allt större 
integration av olika områden.

Or. sl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 35
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led e, rubrik ”Mål”

Inom alla områden, där kärnklyvning och 
strålskydd förekommer, är man angelägen 
om att bibehålla den höga sakkunskap och 
högt kvalificerade personal som behövs. 
Detta har stor betydelse, framför allt när det 
gäller förmågan att vidmakthålla god 
kärnsäkerhet. Därför ska målen i 
programmet vara att främja utbredningen av 
vetenskaplig kompetens och know-how 
inom hela kärnenergisektorn. Det ska ske 

Inom alla områden, där kärnklyvning och 
strålskydd förekommer, är man angelägen 
om att bibehålla den höga sakkunskap och 
högt kvalificerade personal som behövs. 
Detta har stor betydelse, framför allt när det 
gäller förmågan att vidmakthålla god 
kärnsäkerhet. Därför ska målen i 
programmet vara att främja utbredningen av 
vetenskaplig kompetens och know-how 
inom hela kärnenergisektorn. Det ska ske 
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genom en rad olika åtgärder för att garantera 
tillgången på kvalificerade forskare och 
högskoleutbildade ingenjörer, t.ex. genom 
bättre samordning mellan 
utbildningsinstitutionerna i EU. På så sätt 
kan man åstadkomma att utbildningarna blir 
likvärdiga mellan alla medlemsstater. Man 
kan också öka studenters och forskares 
tillgång till fortbildning och utbyte mellan 
institutioner i olika länder. Det är enbart 
genom att ta itu med den här frågan på 
EU-nivå som man kan frambringa de 
stimulansmedel och likvärdiga nivåer som 
behövs i fråga om högre utbildning och 
fortbildning. På det sättet underlättar man 
det transnationella utbytet av den nya 
generationens forskare mellan utbildnings-
och forskningsinstitutioner. Man tillgodoser 
också de behov av fortbildning som 
ingenjörer har under hela sin karriär med 
hänsyn till att de står inför morgondagens 
vetenskapliga och tekniska utmaningar i den 
kärntekniska sektorn med dess allt större 
integration av olika områden.

genom en rad olika åtgärder för att så snabbt 
som möjligt garantera tillgången på 
kvalificerade forskare, ingenjörer, fysiker, 
psykologer (med specialinriktning inom 
organisationsteori) och högskoleutbildade 
ingenjörer, t.ex. genom bättre samordning 
mellan utbildningsinstitutionerna i EU. På så 
sätt kan man åstadkomma att utbildningarna 
blir likvärdiga mellan alla medlemsstater. 
Man kan också öka studenters och forskares 
tillgång till fortbildning och utbyte mellan 
institutioner i olika länder. Det är enbart 
genom att ta itu med den här frågan på 
EU-nivå som man kan frambringa de 
stimulansmedel och likvärdiga nivåer som 
behövs i fråga om högre utbildning och 
fortbildning. På det sättet underlättar man 
det transnationella utbytet av den nya 
generationens forskare mellan utbildnings-
och forskningsinstitutioner. Man tillgodoser 
också de behov av fortbildning som 
ingenjörer har under hela sin karriär med 
hänsyn till att de står inför morgondagens 
vetenskapliga och tekniska utmaningar i den 
kärntekniska sektorn med dess allt större 
integration av olika områden.

Or. es

Motivering

Ett sociotekniskt synsätt bidrar onekligen till säkrare kärnanläggningar. Det är mycket viktigt 
att ha den yrkeskompetens som krävs för att uppnå detta.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 36
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, led e, rubrik ”Åtgärder”, strecksats 1

– Fortbildning, Samordning av nationella 
program och tillgodoseende av behov av 
allmän fortbildning inom kärnvetenskap och 
kärnteknik. Det ska ske i en rad olika former 
– däribland sådana som är konkurrensutsatta 
– som en del av allmänt personalstöd inom 
alla temaområden. Här ingår också stöd till 
kursverksamhet och utbildningsnätverk.

– Fortbildning, Samordning av nationella 
program och tillgodoseende av behov av 
allmän fortbildning inom kärnvetenskap och 
kärnteknik. Det ska ske i en rad olika former 
– däribland sådana som är konkurrensutsatta 
– som en del av allmänt personalstöd inom 
alla temaområden. Här ingår också stöd till 
kursverksamhet, möten för utbyte av 
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information och datorprogram samt
utbildningsnätverk. Mot bakgrund av målen 
för det särskilda programmet ”Människor” 
och annan verksamhet för fortbildning av 
fackmän skall dessutom incitament skapas 
så att begåvade ungdomar ser kärnklyvning 
som ett attraktivt område för sin framtida 
karriär.

Or. es

Motivering

De mest begåvade brukar i dag gå över till andra arbetsområden som har högre social status 
än kärnfission. Denna trend måste vändas eftersom bristen på duktiga fackmän kan leda till 
mindre tillförlitlig drift och allvarliga säkerhetsproblem.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 37
Bilaga, del 3a (ny)

3a. SPRIDNING
Information om kärnenergi måste spridas 
inom ramen för utbyten mellan 
medborgarna och deras företrädare genom 
fleråriga kampanjer för att skapa ökad 
förståelse för kärnenergi och för att 
stimulera till debatt och underlätta 
beslutsfattandet. Kampanjerna skall 
utformas med samhällsvetenskapliga 
metoder för att bli så effektiva som möjligt.
Mot bakgrund av att jämförelser med andra 
energiformer är mycket viktiga för att 
skapa förståelse för följderna av 
kärnenergianvändningen skall man i de 
informationskampanjer som inleds eller 
stöds också ange och förklara de insatser 
unionen gör på andra nivåer för att främja 
andra energikällor, särskilt förnybara 
sådana.

Or. es
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Motivering

För att medborgarna skall få bättre förståelse för den verksamhet som bedrivs inom 
Euratoms särskilda program måste denna verksamhet offentliggöras på rätt sätt genom att 
vikten av kärnenergi förklaras och en samhällsdebatt stimuleras. Det andra stycket i 
ändringsförslaget är ett försök att med all rätt betona de stora insatser unionen gör för att 
främja och utveckla förnybara energikällor.


