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Esko Seppänen
Förslag till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd

Förslag till förordning (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Rådets förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 8
Rubriken

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd

Förslag till rådets förordning om inrättande 
av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”security” i den engelska versionen verkar olämplig eftersom detta 
instrument har få operativa artiklar som rör denna aspekt av samarbetet med tredjeländer.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 9
Strecksats 1a (ny)



PE 378.670v01-00 2/20 AM\630786SV.doc

SV

.. - med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 308 i detta, 

Or. en

Motivering

The proposed Council regulation shall replace important Council Decisions that make 
reference to the EC Treaty such as Council Decision 1998/381 (EC, Euratom) of 5 June 1998 
concerning a contribution of the European Community to the European Bank for 
Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund, and Council Decision 
2001/824 (EC, Euratom) of 16 November 2001 on a further contribution of the European 
Community to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl 
Shelter Fund. Similarly, the currently discussed Council decision proposal to allocate funds 
to the Chernobyl Shelter Fund in 2007 (2006/0102 CNS) is also based on both the ECT and 
Euratom.

There is therefore no reason to limit the legal basis of this new instrument to only the 
Euratom Treaty since it covers the safety aspect of nuclear installations in third country, 
including funding for Chernobyl. Limiting the European Parliament's power by imposing a 
sole reference to Euratom is therefore unacceptable. Article 308 of the ECT is compatible 
with Article 203 of the Euratom Treaty and must be applied to this Regulation.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 10
Skäl 2

(2) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse. För att 
uppfylla målet i fördraget att skapa sådana 
förhållanden i säkerhetshänseende att 
farorna för befolkningens liv och hälsa 
avlägsnas bör Europeiska 
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) kunna stödja kärnsäkerheten
i tredjeland.

(2) Tjernobylolyckan 1986 framhävde en 
sådan katastrofs dramatiska globala 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
hälsomässiga följder. För att minska 
riskerna för befolkningens liv och hälsa bör 
medlemsstaterna och Europeiska 
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) kunna stödja en säker 
nedläggning av befintliga farliga och 
särskilt förorenande 
kärnenergianläggningar i tredjeland.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona det tragiska i Tjernobylolyckan 1986, som bör leda till 
finansieringsåtgärder för att påskynda saneringen av f.d. anläggningar och nedläggningen av 
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mycket farliga och särskilt förorenande kärnenergianläggningar.

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 11
Skäl 2

(2) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse. För att
uppfylla målet i fördraget att skapa sådana 
förhållanden i säkerhetshänseende att 
farorna för befolkningens liv och hälsa 
avlägsnas bör Europeiska 
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) kunna stödja kärnsäkerheten i 
tredjeland.

(2) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse. För att 
uppfylla målet i fördraget att skapa sådana 
förhållanden i säkerhetshänseende att 
farorna för befolkningens liv och hälsa 
avlägsnas bör Europeiska 
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) kunna stödja kärnsäkerheten 
även i tredjeland.

Or. sl

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 12
Skäl 4a (nytt)

(4a) Det finns en liknande 
överenskommelse om samarbete med 
Förenta staternas energidepartement 
(National Nuclear Security Administration) 
avseende forskning och utveckling inom 
området för kärnämneskontroll, inklusive 
samordning av motsvarande program.

Or. en

Motivering

Det finns sedan länge en överenskommelse med Förenta staternas energidepartement om 
samarbete avseende forskning inom området för kärnämneskontroll.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 13
Skäl 5
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(5) Gemenskapen har ett särskilt behov av 
att fortsätta sina ansträngningar att stödja 
främjandet av kärnsäkerhet och 
tillämpningen av effektiva 
säkerhetskontroller av kärnmaterial i 
tredjeländer genom att utnyttja 
erfarenheterna av ömsesidigt samråd mellan 
kommissionen och dess kontraktspartner och 
bygga vidare på de erfarenheter som redan 
gjorts inom Tacis- och Phare-programmen, 
inbegripet med hjälp av relevanta 
expertgruppers arbete framför allt på 
området för nukleärt skadeståndsansvar, 
och den egna kontrollverksamheten i 
Europeiska unionen.

(5) Gemenskapen har ett särskilt behov av 
att fortsätta sina ansträngningar att stödja 
uppnåendet av den högsta 
kärnsäkerhetsnivån och tillämpningen av 
effektiva säkerhetskontroller av kärnmaterial 
i tredjeländer genom att utnyttja 
erfarenheterna av ömsesidigt samråd mellan 
kommissionen och dess kontraktspartner,
med hänsyn till oberoende granskningar, 
särskilt sådana som utförts av 
Europeiska revisionsrätten, och tidigare
erfarenheter inom Tacis- och 
Phare-programmen, och den egna 
kontrollverksamheten i Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Gemenskapens offentliga medel bör användas på ett verksamt och effektivt sätt. De åtgärder 
som tillämpas inom ramen för detta nya instrument bör ha en faktisk effekt på 
kärnsäkerheten. De bör därför bygga på tidigare erfarenheter och oberoende bedömningar. I 
detta hänseende bör man beakta Europeiska revisionsrättens granskningar från 1998 och 
mera nyligen från 2006, i vilka man kom till allvarliga slutsatser när det gäller 
kärnsäkerhetsstöd i Östeuropa respektive Ryssland.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 14
Skäl 7

(7) Utöver internationella konventioner och 
fördrag har några medlemsstater ingått 
bilaterala överenskommelser om 
tillhandahållande av tekniskt stöd.

(7) Utöver internationella konventioner och 
fördrag har några medlemsstater ingått 
bilaterala överenskommelser om 
tillhandahållande av tekniskt stöd. 
Samordningen med gemenskapsåtgärderna 
bör stärkas.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör fortsätta samordningsprocessen inom detta område på gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 15
Skäl 8

(8) I sin resolution av den 18 juni 1992 om 
kärnsäkerhetens tekniska problem 
understryker Europeiska unionens råd den 
vikt som det lägger vid kärnsäkerhet i 
Europa och anmodar därför medlemsstaterna 
och kommissionen att som ett 
grundläggande och prioriterat syfte för 
gemenskapens samarbete på 
kärnämnesområdet, särskilt med andra 
europeiska länder och främst de i Central-
och Östeuropa och republikerna i f.d. 
Sovjetunionen, se till att höja deras 
kärnenergianläggningars säkerhet till nivåer 
som motsvarar de som praktiseras i 
gemenskapen och att förenkla tillämpningen 
av de säkerhetskriterier och -krav som redan 
erkänns inom hela gemenskapen, varför 
ekonomiskt bistånd kommer att lämnas med 
beaktande av dessa syften, inberäknat stöd 
till befintliga anläggningar som ännu inte 
tagits i drift.

(8) I sin resolution av den 18 juni 1992 om 
kärnsäkerhetens tekniska problem 
understryker Europeiska unionens råd den 
vikt som det lägger vid kärnsäkerhet i 
Europa och anmodar därför medlemsstaterna 
och kommissionen att som ett 
grundläggande och prioriterat syfte för 
gemenskapens samarbete på 
kärnämnesområdet, särskilt med andra 
europeiska länder och främst de i Central-
och Östeuropa och republikerna i f.d. 
Sovjetunionen, se till att höja deras 
kärnenergianläggningars säkerhet till nivåer 
som motsvarar de som praktiseras i 
gemenskapen och att förenkla tillämpningen 
av de säkerhetskriterier och -krav som redan 
erkänns inom hela gemenskapen, varför 
ekonomiskt bistånd kommer att lämnas med 
beaktande av dessa syften.

Or. en

Motivering

Finansiellt stöd bör inte ges till kärnenergianläggningar som ännu inte tagits i drift.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 16
Skäl 8

(8) I sin resolution av den 18 juni 1992 om 
kärnsäkerhetens tekniska problem 
understryker Europeiska unionens råd den 
vikt som det lägger vid kärnsäkerhet i 
Europa och anmodar därför medlemsstaterna 
och kommissionen att som ett 
grundläggande och prioriterat syfte för 
gemenskapens samarbete på 
kärnämnesområdet, särskilt med andra 

(8) I sin resolution av den 18 juni 1992 om 
kärnsäkerhetens tekniska problem 
understryker Europeiska unionens råd den 
vikt som det lägger vid kärnsäkerhet i 
Europa och anmodar därför medlemsstaterna 
och kommissionen att som ett 
grundläggande och prioriterat syfte för 
gemenskapens samarbete på 
kärnämnesområdet, särskilt med andra 
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europeiska länder och främst de i Central-
och Östeuropa och republikerna i f.d. 
Sovjetunionen, se till att höja deras 
kärnenergianläggningars säkerhet till nivåer 
som motsvarar de som praktiseras i 
gemenskapen och att förenkla tillämpningen 
av de säkerhetskriterier och -krav som redan 
erkänns inom hela gemenskapen, varför 
ekonomiskt bistånd kommer att lämnas med 
beaktande av dessa syften, inberäknat stöd 
till befintliga anläggningar som ännu inte 
tagits i drift.

europeiska länder och främst de i Central-
och Östeuropa och republikerna i f.d. 
Sovjetunionen, se till att höja deras 
kärnenergianläggningars säkerhet till nivåer 
som motsvarar de som praktiseras i 
gemenskapen och att förenkla tillämpningen 
av de säkerhetskriterier och -krav som redan 
erkänns inom hela gemenskapen, varför 
ekonomiskt bistånd kommer att lämnas med 
beaktande av dessa syften.

Or. en

Motivering

Finansiellt stöd bör endast ges till kärnenergianläggningar som redan tagits i drift.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 17
Skäl 8a (nytt)

(8a) Rådet erinrar vidare den 
24 september 1998 om att dess ”bedömning 
av kommissionens yttranden om 
anslutningsansökningarna från länderna i 
Central- och Östeuropa avslöjar att det 
krävs avsevärda ansträngningar av dessa 
länder för att göra det möjligt för dem att 
uppfylla regelverket på miljöområdet och 
genomföra det på ett effektivt sätt, även 
genom att den nödvändiga administrativa 
kapaciteten upprättas. Det erinrar också 
om behovet av att förbättra 
kärnkraftssäkerheten i kandidatländerna 
så att den når en nivå som motsvarar den 
aktuella nivån inom unionen ur teknisk, 
regelmässig och driftsmässig synpunkt. 
Rådet erinrar också om att 
kandidatländerna måste respektera alla 
existerande förpliktelser på detta område”.

Or. en



AM\630786SV.doc 7/20 PE 378.670v01-00

SV

Motivering

Tredjeländer bör uppnå samma nivå av kärnsäkerhet som det krävs av tidigare och 
nuvarande kandidatländer till EU. 

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 18
Skäl 8b (nytt)

.. (8b) Med beaktande av att det inte finns 
någon ”nollrisk” inom kärnkraftsområdet 
bör gemenskapens stöd begränsas till 
anläggningar som är eller var i drift vid 
tidpunkten för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Finansiellt stöd bör inte ges till kärnenergianläggningar som ännu inte tagits i drift. 

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 19
Skäl 9

(9) Det är underförstått att när stöd lämnas 
till den berörda kärnenergianläggningen är 
det i syfte att det skall ha maximal effekt, 
dock utan att ge avkall på principen att 
ansvaret för anläggningens säkerhet bör vila 
på den driftsansvarige och den stat som har 
behörighet över anläggningen.

(9) Det är underförstått att när stöd lämnas 
till den berörda kärnenergianläggningen är 
det i syfte att det skall ha maximal effekt, 
dock utan att ge avkall på principen att
”förorenaren betalar” och att ansvaret för 
anläggningens säkerhet, avvecklingen av 
den och för det avfall den genererat bör vila 
på den driftsansvarige och den stat som har 
behörighet över anläggningen.

Or. en

Motivering

Gemenskapens stöd till tredjeländer innebär inte att tredjeländerna och de driftsansvariga 
befrias från sitt ansvar för säkerheten och miljön under hela den tid anläggningen är i drift 
och efteråt, d.v.s. vid nedläggning, avveckling och sanering av anläggningen.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 20
Skäl 14

(14) För antagandet av denna förordning 
innehåller fördraget inte några andra 
befogenheter än de som anges i artikel 203.

(14) Denna förordning grundar sig på 
artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i 
Euratomfördraget.

Or. en

Motivering

Samma motivering som för ändringsförslag 2 från Rebecca Harms.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 21
Artikel 1

Gemenskapen skall i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
finansiera åtgärder som främjar en hög 
kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och 
tillämpning av effektiva och verkningsfulla 
säkerhetskontroller av kärnmaterial i 
tredjeländer.

Gemenskapen kan i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning, och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
principen att ”förorenaren betalar”,
finansiera åtgärder som främjar ett effektivt 
genomförande av dem i sådana fall som 
resulterar i en säkerhetsnivå som 
motsvarar den aktuella nivån i unionen ur 
teknisk, regelmässig och driftsmässig 
synpunkt, med beaktande av den senaste 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
strålskydd och tillämpning av effektiva och 
verkningsfulla säkerhetskontroller av 
kärnmaterial i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Gemenskapens stöd bör resultera i den högsta säkerhetsnivån. Dessutom innebär detta stöd 
inte att tredjeländerna och de driftsansvariga befrias från sitt ansvar för miljön.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 22
Artikel 1, stycke 1a (nytt)

Denna förordning omfattar endast 
kärnenergianläggningar som är eller var i 
drift i tredjeländer vid tidpunkten för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Gemenskapsmedel bör endast användas för kärnenergianläggningar som är i drift eller har 
lagts ner. De skall inte användas för att öka kärnenergianläggningars livslängd eller för att 
bygga anläggningar.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 23
Artikel 2, led a, inledningen

a) Främjande av en effektiv
kärnsäkerhetskultur på alla nivåer, särskilt 
genom

a) Inrättande av effektiva
kärnsäkerhetsåtgärder på alla nivåer, 
särskilt genom

Or. en

Motivering

Gemenskapsmedel bör användas för att genomföra faktiska säkerhetsåtgärder.

Ändringsförslag från Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Ändringsförslag 24
Artikel 2, led a, strecksats 2

- biståndsprogram, såväl på plats som 
externa, 

- biståndsprogram, såväl på plats som 
externa, för förbättringar av driftsäkerheten 
och underhållet, 

Or. en
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 25
Artikel 2, led a, strecksats 3

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att höga 
säkerhetsnivåer kan uppnås,

- bättre säkerhetsaspekter vid 
nedläggningen av befintliga kärnkraftverk
eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar,

Or. en

Motivering

Användningen av gemenskapsmedel för att öka kärnenergianläggningars livslängd eller för 
att bygga nya anläggningar bör förbjudas.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 26
Artikel 2 , led a, strecksats 3

– bättre säkerhetsaspekter vid utformning,
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att höga 
säkerhetsnivåer kan uppnås,

– bättre säkerhetsaspekter vid drift och 
underhåll av befintliga kärnkraftsverk eller 
andra befintliga kärnenergianläggningar så 
att höga säkerhetsnivåer kan uppnås,

Or. de

Motivering

Gemenskapen bör inte bevilja anslag för nybyggnad eller kapacitetsutbyggnad av 
kärnkraftverk eller färdigbyggnad av kärnkraftverk som håller på att uppföras. Eftersom 
EU:s förbindelser med tredjeland liberaliseras alltmer bör åtgärderna till förmån för 
kärnsäkerheten ses i nära sammanhang med konkurrens- respektive handelsfrågor. Ingrepp i 
liberaliserade marknader är tillåtna endast under högst speciella omständigheter. Varje 
sådant ingrepp måste vara klart definierat och exakt avgränsat. Tanken på att anslag från 
gemenskapen skulle användas för utformning respektive konstruktion av kärnkraftverk bör 
därför tillbakavisas.
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras 

Ändringsförslag 27
Artikel 2, led a, strecksats 3

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att höga 
säkerhetsnivåer kan uppnås,

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar, med hänsyn tagen 
till de driftsansvarigas erfarenhet, så att 
höga säkerhetsnivåer kan uppnås,

Or. fr

Motivering

De driftsansvarigas verksamhet har spelat en utslagsgivande roll i samband med 
kärnsäkerhetsstödet inom ramen för Tacis-programmet, framför allt ur 
kärnsäkerhetssynvinkel betraktat. Detta är villkoret för att kunskaper och färdigheter skall 
kunna överföras till de driftsansvariga för kärnenergianläggningar i de länder som har rätt 
att delta och för att den säkerhetskultur som utvecklats inom Europeiska unionen skall kunna 
omsättas i praktiken vid driften av anläggningarna. Därför måste också de driftsansvariga få 
medverka seriöst i den verksamhet som skall bedrivas av det kommande instrumentet för 
kärnsäkerhetsstöd.

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 28
Artikel 2, led a, strecksats 3

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att höga 
säkerhetsnivåer kan uppnås,

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift, modernisering och underhåll av 
befintliga kärnkraftverk eller andra 
befintliga kärnenergianläggningar så att 
höga säkerhetsnivåer kan uppnås,

Or. sl

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 29
Artikel 2, led a, strecksats 3

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 

- bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
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kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att höga
säkerhetsnivåer kan uppnås,

kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att högsta 
möjliga säkerhetsnivåer kan uppnås,

Or. en

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 30
Artikel 2, led a, strecksats 4

- stöd till säker transport, behandling och 
bortskaffande av kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stärker principen att ”förorenaren betalar”, vars betydelse inte bör 
förringas i förordningen.

Ändringsförslag från Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Ändringsförslag 31
Artikel 2, led a, strecksats 4

- stöd till säker transport, behandling och 
bortskaffande av kärnbränsle och radioaktivt 
avfall,

- stöd till säker transport, behandling och 
bortskaffande av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

Or. en

Motivering

Detta bör anges för tydlighetens skull. 

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 32
Artikel 2, led a, strecksats 5

- utveckling och genomförande av strategier - utveckling och genomförande av strategier 



AM\630786SV.doc 13/20 PE 378.670v01-00

SV

för avveckling av befintliga anläggningar 
och sanering av f.d. kärnenergianläggningar.

för sanering av f.d. kärnenergianläggningar.

Or. en

Motivering

Behövs med tanke på konsekvensen med ett ändringsförslag som framlagts av samma 
ledamot, Harms, och berör tredje strecksatsen i samma artikel.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 33
Artikel 2, led b

b) Främjande av effektiva regelverk, 
förfaranden och system för att säkerställa 
ett tillräckligt skydd mot joniserande 
strålning från radioaktivt material, särskilt 
från radioaktiva strålkällor med hög 
aktivitet, och att deras bortskaffande sker 
på ett säkert sätt.

b) Införande av effektiva åtgärder för att 
säkerställa högsta möjliga skydd mot 
joniserande strålning från radioaktivt 
material, särskilt från radioaktiva strålkällor 
med hög aktivitet.

Or. en

Motivering

Gemenskapens resurser bör användas för att genomföra faktiska säkerhetsåtgärder.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 34
Artikel 2, led d

d) Upprättande av effektiva arrangemang för 
katastrofberedskap, beredskaps- och 
insatsplanering, räddningstjänst och 
saneringsåtgärder.

d) Upprättande av effektiva arrangemang för
förebyggande av olyckor,
katastrofberedskap, beredskaps- och 
insatsplanering, räddningstjänst, 
skadebegränsning och saneringsåtgärder.

Or. en

Motivering

EU:s kärnsäkerhetspolitik måste utan inskränkningar följa Internationella 
kärnsäkerhetskonventionen från 1994, till vilken Europeiska atomenergigemenskapen anslutit 



PE 378.670v01-00 14/20 AM\630786SV.doc

SV

sig. Ett av konventionens huvudsyften är att förebygga olyckor med radiologiska 
konsekvenser samt begränsa konsekvenserna av detta slag ifall olyckor inträffar. Enligt 
Internationella atomenergiorganets (IAEA) grundläggande principer prioriteras 
förebyggandet av olyckor högst i säkerhetssammanhang, och därefter skadebegränsningen 
efter olyckor som inträffat. Dessa två åtgärder bör klart och otvetydigt inskrivas i 
förordningen.

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 35
Artikel 2, led e

e) Åtgärder för att främja internationellt 
samarbete (bland annat inom berörda 
internationella organisationer, särskilt 
IAEA) på ovannämnda områden, bl.a. 
genom genomförande och övervakning av 
internationella konventioner och fördrag, 
informationsutbyte, utbildning och
forskning.

e) Åtgärder för att främja internationellt 
samarbete (bland annat inom berörda 
internationella organisationer, särskilt 
IAEA) på ovannämnda områden, bl.a. 
genom genomförande och övervakning av 
internationella konventioner och fördrag, 
informationsutbyte, och allmän och 
yrkesinriktad utbildning samt forskning.

Or. sl

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 36
Artikel 5, punkt 2

2. Mål, åtgärdsområden, planerade åtgärder, 
förväntade resultat, förvaltningsformer samt 
beräknat totalt finansieringsbelopp skall 
anges i dessa handlingsprogram. De skall 
också innehålla en kortfattad beskrivning av 
de insatser som skall finansieras samt 
uppgifter om finansieringsbelopp för dem 
och en vägledande tidsplan för deras 
genomförande. Vid behov kan de innehålla 
resultaten av erfarenheter från tidigare stöd.

2. Mål, åtgärdsområden, planerade åtgärder, 
förväntade resultat, förvaltningsformer samt 
beräknat totalt finansieringsbelopp skall 
anges i dessa handlingsprogram. De skall 
också innehålla en kortfattad beskrivning av 
de insatser som skall finansieras samt 
uppgifter om finansieringsbelopp för dem 
och en vägledande tidsplan för deras 
genomförande. I förekommande fall skall
de innehålla resultaten av erfarenheter från 
tidigare stöd till samma anläggning 
och/eller samma område.

Or. en
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Motivering

För att programmet som helhet skall bli effektivare bör varje åtgärdsprogram i 
förekommande fall innehålla en hänvisning till erfarenheter från tidigare stöd till samma 
anläggning och/eller samma område.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 37
Artikel 6, punkt 3

3. Om kostnaden för sådana åtgärder 
överstiger 10 miljoner EUR skall 
kommissionen anta dem i enlighet med 
förfarandet i artikel 20.3, i förekommande 
fall efter samråd med det eller de 
partnerländer i regionen som berörs.

3. Om kostnaden för sådana åtgärder 
överstiger 1 miljon EUR skall 
kommissionen anta dem i enlighet med 
förfarandet i artikel 20.3, i förekommande 
fall efter samråd med det eller de 
partnerländer i regionen som berörs.

Or. en

Motivering

Gränsen för när samrådsförfarandet bör tillämpas på särskilda åtgärder bör gå vid 
1 miljon EUR. Dessutom bör det finnas en gräns för hur många särskilda åtgärder som kan 
bli aktuella under vart och ett tidsavsnitt Parlamentet bör få komma med egna förslag till 
särskilda åtgärder och om dessa förslag inte beviljas bör kommissionen och/eller kommittén 
motivera avslagen.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 38
Artikel 6, punkt 4

4. Om kostnaden för sådana åtgärder 
understiger 10 miljoner EUR skall 
kommissionen skriftligen underrätta rådet 
och den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 20 inom en månad efter 
antagandet av sådana åtgärder.

4. Om kostnaden för sådana åtgärder 
understiger 1 miljon EUR skall 
kommissionen skriftligen underrätta rådet 
och den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 20 inom en månad efter 
antagandet av sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 18 från ledamoten Harms.
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Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 39
Artikel 7, punkt 1, strecksats 5

- Europeiska unionens organ. - Gemenskapens gemensamma 
forskningscenter och Europeiska unionens 
organ.

Or. en

Motivering

Gemensamma forskningscentret har redan en längre tid genomfört det säkerhetsstöd som hör 
samman med Tacis-programmet och bör också ha rätt till anslag med stöd av denna 
förordning.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 40
Artikel 8, punkt 1, strecksats 6

- Skuldlättnadsprogram. utgår

Or. en

Motivering

Inga gemenskapsmedel bör med stöd av denna förordning anslås till skuldlättnadsprogram. 
Allmänt taget bör åtgärderna väljas och fastställas utgående från utvärderingar av minsta 
kostnader (av det slag som görs t.ex. av Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling).

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 41
Artikel 8, punkt 1, strecksats 7

- Bidrag för att finansiera åtgärder. utgår

Or. en
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Motivering

Inga gemenskapsmedel bör med stöd av denna förordning anslås till bidrag. Allmänt taget 
bör åtgärderna väljas och fastställas utgående från utvärderingar av minsta kostnader (av det 
slag som görs t. ex. av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling).

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 42
Artikel 8, punkt 1, strecksats 8

- Bidrag för att finansiera driftskostnader. utgår

Or. en

Motivering

Inga gemenskapsmedel bör med stöd av denna förordning anslås till bidrag. Allmänt taget 
bör åtgärderna väljas och fastställas utgående från utvärderingar av minsta kostnader (av det 
slag som görs t. ex. av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling).

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 43
Artikel 9, punkt 2

2. Stödåtgärderna behöver inte 
nödvändigtvis omfattas av flerårig 
programplanering och får alltså finansieras 
även om de inte ingår i strategidokumenten 
och de fleråriga vägledande programmen. 
De får emellertid också finansieras inom 
ramen för de fleråriga vägledande 
programmen. Stödåtgärder som inte 
omfattas av fleråriga vägledande program 
skall antas av kommissionen i enlighet med 
artikel 6.

2. Stödåtgärderna skall ovillkorligen
omfattas av flerårig programplanering eller
de fleråriga vägledande programmen. 

Or. en
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Motivering

Gemenskapsmedel får anslås endast till säkerhetsåtgärder som omfattas av flerårig 
programplanering eller de vägledande programmen, med hänsyn tagen till några undantag 
enligt vad som fastställts i artikel 6.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 44
Artikel 18

I syfte att kontrollera om målen har nåtts och 
för att utarbeta rekommendationer om hur 
verksamheten kan förbättras i framtiden 
skall kommissionen regelbundet utvärdera 
resultaten av strategier och program samt 
effektiviteten i programplaneringen. 
Kommissionen skall för kännedom 
överlämna mer betydelsefulla 
utvärderingsrapporter till den kommitté som 
inrättas i enlighet med artikel 20.

I syfte att kontrollera om målen har nåtts och 
för att utarbeta rekommendationer om hur 
verksamheten kan förbättras i framtiden 
skall kommissionen med biträde av 
oberoende sakkunniga regelbundet, 
utgående från de enskilda projekten tagna 
för sig, utvärdera resultaten av strategier och 
program samt effektiviteten i 
programplaneringen. Kommissionen skall 
för kännedom överlämna mer betydelsefulla 
utvärderingsrapporter till 
Europaparlamentet, rådet och den 
kommitté som inrättas i enlighet med 
artikel 20.

Or. en

Motivering

Med tanke på att det uppenbarligen brustit i utvärderingen av tidigare program för 
kärnsäkerhetsstöd bör utvärderingen göras med biträde av oberoende sakkunniga. 
Övervakning och utvärdering behövs hela tiden och måste skötas utgående från de enskilda 
projekten tagna för sig (alltså inte sektor för sektor eller land för land, såsom kommissionen i 
huvudsak gjort). Europaparlamentet och rådet bör tillställas utvärderingsrapporterna.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 45
Artikel 19

Kommissionen skall granska framstegen i 
genomförandet av de åtgärder som vidtas 
med stöd av denna förordning och varje år 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 

Kommissionen skall granska framstegen i 
genomförandet av de åtgärder som vidtas 
med stöd av denna förordning och varje år 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
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en rapport om genomförandet av stödet. 
Rapporten skall också överlämnas till 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén. Den skall 
innehålla uppgifter för det föregående året 
om finansierade åtgärder och resultatet av 
uppföljnings- och utvärderingsåtgärder samt 
uppgifter om budgetgenomförandet med 
avseende på åtaganden och betalningar 
fördelade på länder, regioner och 
samarbetsområden.

en rapport om genomförandet av stödet. 
Rapporten skall också överlämnas till 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén. Den skall 
innehålla utvärderingsrapporter av det slag 
som avses i artikel 18 och uppgifter för det 
föregående året om finansierade åtgärder och 
resultatet av uppföljnings- och 
utvärderingsåtgärder samt uppgifter om 
budgetgenomförandet med avseende på 
åtaganden och betalningar fördelade på 
länder, regioner och samarbetsområden.

Or. en

Motivering

Utvärderingsrapporterna bör också tillställas Europaparlamentet och rådet. Dessutom bör 
det i rapporterna ingå uppgifter om vart och ett av de projekt som stöds av gemenskapen i 
enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 46
Artikel 20, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens 
företrädare som ordförande.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och Europaparlamentet
och ha kommissionens företrädare som 
ordförande.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör vara företrätt i kommittén.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 47
Artikel 21

Kommissionen skall senast den
31 december 2010 till Europaparlamentet 

Kommissionen skall senast den 1 juli 2009
till Europaparlamentet och rådet lägga fram 



PE 378.670v01-00 20/20 AM\630786SV.doc

SV

och rådet lägga fram en rapport med en 
utvärdering av genomförandet av 
förordningen under de första tre åren, vid 
behov tillsammans med ett 
lagstiftningsförslag om införande av 
nödvändiga ändringar i instrumentet.

en rapport med en utvärdering av 
genomförandet av förordningen under de
första tre åren, vid behov tillsammans med 
ett lagstiftningsförslag om införande av 
nödvändiga ändringar i instrumentet.

Or. en

Motivering

Då man tänker på hur stora penningbelopp det handlar om och hur högst medelmåttiga 
erfarenheterna varit av program för kärnsäkerhetsstöd i öst förstår man att rapporteringen 
absolut måste göras med tätare mellanrum. Omfattande översynsrapporter som täcker de 
sammantagna perioderna från och med den 1 januari 2007 och framöver bör från och med 
den 1 juli 2009 läggas fram vartannat år.


