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KORT BEGRUNDELSE

Som svar på de globale udfordringer og behovet for internationalt samordnede tiltag på 
området for nuklear sikkerhed fremlagde Kommissionen sit forslag til et europæisk 
instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (INSC) i den flerårige 
finansielle ramme 2014–2020. Det nye instrument vil bygge på den eksisterende ramme for 
samarbejde på det nukleare område, som EU gradvist har udviklet siden 1990'erne.  

Instrumentet tager sigte på at sikre Unionen tilstrækkelige midler til fremme af menneskelig 
og strategisk sikkerhed ved at tage udfordringerne op inden for nuklear sikkerhed, 
strålingsbeskyttelse og sikkerhedskontrol med nukleart materiale i alle tredjelande. INSC vil 
ydermere omsætte nogle af målene for Europa 2020-strategien eksternt ved at fremme 
reguleringssamarbejde og andre former for samarbejde med nye vækstøkonomier og udveksle 
bedste praksis og standarder.

Da de nukleare udfordringer ændrer sig dynamisk, og nogle af de tidligere EU-projekter på 
området for nuklear sikkerhed snart er forældede (såsom oprydningen af Tjernobylområdet), 
vil midlerne blive rettet mod lidt anderledes mål i den næste flerårige finansielle ramme. De 
nye, planlagte prioriteter for 2014-2020 vil således være oprydning af mineområder, behørig 
deponering af brugt nukleart brændsel, håndtering af nukleart affald og nedlukning af anlæg.
Indsatsen vil også skifte fra teknisk assistance til samarbejde og udveksling af EU-knowhow 
med tredjelande på områder såsom konstruktion, drift, vedligeholdelse og tilsyn med 
kernekraftværker.

Indvirkning på budgettet

Kommissionens forslag til en samlet bevilling for 2014-2020 til instrumentet for samarbejde 
på det nukleare område svarer til en forhøjelse på 5,8 % i faste 2011-priser (fra 529 mio. EUR 
i den aktuelle flerårige finansielle ramme til 560 mio. EUR i den kommende flerårige 
finansielle ramme).

EU-midlerne vil blive udbetalt gennem flerårige strategidokumenter og vejledende 
programmer, hvori prioriteterne for finansiering og de specifikke mål vil blive indarbejdet.

Mangler ved det aktuelle forslag:

Med Kommissionens forslag til forordning er der opnået et resultat med hensyn til at gøre 
instrumentet mere gennemsigtigt, fleksibelt og forenklet. Da det er omfattet af den fælles 
gennemførelsesforordning, der dækker alle instrumenter til foranstaltninger udadtil, forbedres 
retssikkerheden for støttemodtagerne under INSC, og reglerne harmoniseres.

Til trods for de foreslåede forbedringer vil ordføreren gerne understrege behovet for at sikre 
en bedre samordning af samt sammenhæng og komplementaritet mellem bestræbelserne på 
området for nuklear sikkerhed på EU-niveau og på nationalt niveau, men ligeledes med andre 
internationale, lokale og regionale organisationer for at undgå overlapning og for at 
maksimere virkningerne af finansieringen.
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I tider med økonomisk modgang bør en yderligere forbedring af den forsvarlige økonomiske 
forvaltning og den bedst mulige udnyttelse af EU's økonomiske ressourcer tilstræbes.

Uden at undergrave betydningen af nuklear sikkerhed vil ordføreren gerne gentage denne 
industris betydning som en vigtig energikilde. Han vil derfor gerne understrege behovet for at 
opretholde dens økonomiske udvikling og samtidig fuldt ud respektere de højeste 
sikkerhedsstandarder i fremstillingen af kernekraft.

Sidst, men ikke mindst, vil ordføreren gerne fremhæve betydningen af at give 
prioritetsadgang til midler, der stilles til rådighed inden for rammerne af dette instrument, for 
kandidatlande, potentielle kandidatlande og støttemodtagere under ENI, navnlig i lyset af at et 
kandidatland, et potentielt kandidatland og ni nabolande har eller planlægger at bygge 
kernereaktorer til forskning og produktion.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er nærmere fastlagt i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
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behov for tilstrækkelige supplerende 
ressourcer i den næste flerårige 
finansielle ramme, således at Unionen 
har mulighed for at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og 
varetage de nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at der 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste flerårige finansielle ramme på 
mindst 5 % i forhold til 2013-niveauet kun 
vil kunne ydes et begrænset bidrag til 
opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og 
forpligtelser samt af Unionens 
solidaritetsprincip; opfordrer Rådet til, 
såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
_____________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Denne forordning bør for hele 
instrumentets løbetid fastlægge en 
finansieringsramme, der udgør det 
primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden i forbindelse med den 
årlige budgetprocedure, jf. punkt [] i den 
interinstitutionelle aftale af XX/201Z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Forbedring af budgetgennemførelsen 
samt kvaliteten heraf bør være de styrende 
principper for opnåelse af instrumentets 
målsætninger, samtidig med at der sikres 
optimal udnyttelse af de finansielle 
ressourcer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af instrumentet og 
gennemførelse heraf på en så effektiv og 
brugervenlig måde som muligt og 
samtidig sikre retssikkerheden og 
adgangen til instrumentet for alle 
deltagere.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved at handle inden for rammerne af 
fælles politikker og strategier sammen med 
medlemsstaterne har Unionen alene den 
kritiske masse til at løfte globale 
udfordringer og er også bedst i stand til at 
koordinere samarbejdet med tredjelande.

(4) Ved at handle inden for rammerne af 
fælles politikker og strategier sammen med 
medlemsstaterne har Unionen alene den 
kritiske masse til at løfte globale 
udfordringer og er også bedst i stand til at 
koordinere samarbejdet med tredjelande på 
området for nuklear sikkerhed.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De enkelte medlemsstater såvel som 
andre internationale, regionale og lokale 
organisationer bør sikre sammenhæng, 
samordning og komplementaritet i 
Unionens bistand på området for nuklear 
sikkerhed for at undgå overlapninger og 
dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen sikrer, at de vedtagne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
Unionens overordnede strategiske 
politikramme for partnerlandet og især med 
målene for Unionens politikker og 
programmer for udviklingssamarbejde og 
økonomisk samarbejde.

3. Kommissionen sikrer, at de vedtagne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
Unionens interne og eksterne politikker, 
den overordnede strategiske politikramme 
for partnerlandet og især med målene for 
Unionens politikker og programmer for 
udviklingssamarbejde og økonomisk 
samarbejde.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bistanden i henhold til dette 
instrument ydes med prioritet til de lande, 
der modtager støtte fra instrumentet for 
førtiltrædelsesbistand (IPA II) og det 
europæiske naboskabsinstrument (ENI).
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Begrundelse
Selv om nuklear sikkerhed er af væsentlig betydning for alle lande og bør støttes på 
verdensplan, mener ordføreren, at EU-bistanden først og fremmest bør rettes mod EU's 
nærmeste naboer, nemlig modtagerlandene i henhold til IPA og ENI.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Strategidokumenterne sigter mod at 
skabe en sammenhængende ramme for 
samarbejdet mellem Unionen og de berørte 
partnerlande eller -regioner i 
overensstemmelse med Unionens 
overordnede formål og 
anvendelsesområde, mål, principper og 
politik.

3. Strategidokumenterne sigter mod at 
skabe en sammenhængende ramme for 
samarbejdet mellem Unionen og de berørte 
partnerlande eller -regioner i 
overensstemmelse med Unionens 
overordnede formål og 
anvendelsesområde, mål, principper samt 
interne og eksterne politikker.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Strategidokumentet godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, 
stk. 3, i den fælles 
gennemførelsesforordning. 
Strategidokumenter kan revideres midtvejs, 
eller når det er nødvendigt, i henhold til 
samme procedure. Proceduren er dog ikke 
nødvendig ved ajourføringer af strategien, 
som ikke berører de oprindelige 
prioriteringsområder og mål, der er fastsat i 
dokumentet.

5. Strategidokumentet godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, 
stk. 3, i den fælles 
gennemførelsesforordning. 
Strategidokumenter kan revideres midtvejs, 
eller når det er nødvendigt, i henhold til 
samme procedure. Proceduren er dog ikke 
nødvendig ved ajourføringer af strategien, 
som ikke berører de oprindelige 
prioriteringsområder og mål, der er fastsat i 
dokumentet, medmindre de har en 
økonomisk virkning, der overskrider de 
grænser, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i 
den fælles gennemførelsesforordning.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flerårige vejledende programmer skal 
indeholde de prioriterede 
samarbejdsområder, der er udvalgt med 
henblik på finansiering, specifikke mål, 
forventede resultater samt de vejledende 
finansielle tildelinger, både samlet og for 
hvert prioriteret område, og med en rimelig 
reserve af ikke tildelte midler, der kan 
angives som et beløbsinterval eller et 
minimum.

2. Flerårige vejledende programmer skal –
uden at det berører budgetmyndighedens 
beføjelser – indeholde de prioriterede 
samarbejdsområder, der er udvalgt med 
henblik på finansiering, specifikke mål, 
forventede resultater, klare, specifikke og 
gennemsigtige resultatindikatorer samt de 
vejledende finansielle tildelinger, både 
samlet og for hvert prioriteret område, og 
med en rimelig reserve af ikke tildelte 
midler, der kan angives som et 
beløbsinterval eller et minimum.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De flerårige vejledende programmer skal 
revideres i overensstemmelse med den 
samme procedure, når det er nødvendigt, 
under hensyntagen til eventuelle revisioner 
af de relevante strategidokumenter.
Undersøgelsesproceduren er dog ikke 
nødvendig ved ændringer af de flerårige 
vejledende programmer i form af tekniske 
justeringer, omfordeling af midler inden 
for tildelingerne til hvert prioriteret område 
eller forhøjelse eller nedsættelse af
størrelsen af den oprindelige vejledende 
tildeling med under 20 %, forudsat at disse 
ændringer ikke påvirker de oprindelige 
prioriterede områder og mål, der er fastsat i 
dokumentet. Enhver teknisk justering af 
denne art meddeles Europa-Parlamentet og 
Rådet inden for en måned.

5. De flerårige vejledende programmer skal 
revideres i overensstemmelse med den 
samme procedure, når det er nødvendigt, 
under hensyntagen til eventuelle revisioner 
af de relevante strategidokumenter.
Undersøgelsesproceduren er dog ikke 
nødvendig ved ændringer af de flerårige 
vejledende programmer i form af tekniske 
justeringer, omfordeling af midler inden 
for tildelingerne til hvert prioriteret område 
eller forhøjelse eller nedsættelse af 
størrelsen af den oprindelige vejledende 
tildeling inden for den relevante 
procentgrænse, jf. artikel 2, stk. 2, i den 
fælles gennemførelsesforordning, forudsat 
at disse ændringer ikke påvirker de 
oprindelige prioriterede områder og mål, 
der er fastsat i dokumentet. Enhver teknisk 
justering af denne art meddeles Europa-
Parlamentet og Rådet inden for en måned.
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Hvis de ikke-væsentlige ændringer eller 
deres budgetmæssige virkninger 
tilsammen overstiger tærsklerne for 
finansiering af mindre foranstaltninger 
som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i den 
fælles gennemførelsesforordning, finder 
proceduren i artikel 15, stk. 3, i samme 
forordning anvendelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
EU-bistandens sammenhæng og 

komplementaritet
1. Ved gennemførelsen af denne 
forordning sikres der sammenhæng med 
andre områder og instrumenter 
vedrørende Unionens optræden udadtil 
samt med andre relevante EU-politikker.
2. Unionen og medlemsstaterne 
samordner deres respektive 
støtteprogrammer for at øge støttens og 
den politiske dialogs virkning og 
effektivitet i overensstemmelse med de 
fastsatte principper for styrkelse af den 
operationelle samordning inden for 
ekstern bistand og for harmonisering af 
politikker og procedurer. Samordningen 
omfatter regelmæssige høringer og hyppig 
udveksling af relevante oplysninger i 
bistandscyklussens forskellige faser.
3. Unionen træffer i samråd med 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre en passende 
samordning og et passende samarbejde 
med multilaterale og regionale 
organisationer og enheder, herunder, 
men ikke udelukkende med de europæiske 
finansielle institutioner, internationale 
finansielle institutioner, 
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FN-organisationer, fonde og 
programmer, private og politiske fonde og 
donorer uden for EU.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 631,1 mio. EUR.

1. Det finansielle referencegrundlag, som 
defineret i punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af XX/201Z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 631,1 mio. EUR.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for den 
flerårige finansielle ramme.

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden, uden at det berører 
bestemmelserne i forordningen om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 og den 
interinstitutionelle aftale af xx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
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