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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)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed 
og ikke kan fastsættes endeligt, før der er 
indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for perioden 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 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at man 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
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niveauet kun vil kunne yde 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 prioriteter 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 lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. gentager desuden, at det mener, at den 
næste FFR i højere grad bør koncentrere 
budgetmidlerne inden for områder, der 
stimulerer den økonomiske vækst og 
konkurrenceevnen, såsom forskning og 
innovation baseret på principperne om 
europæisk merværdi og topkvalitet;

Ændringsforslag 4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 d (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1d. minder navnlig om, at Europa-
Parlamentet i samme beslutning 
opfordrer til en betydelig forhøjelse af de 
relevante bevillinger fra 2013 for at 
styrke, stimulere og sikre finansieringen 
af forskning, udvikling og innovation i 
Unionen;

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved at støtte nuklear forskning vil 
Fællesskabets forsknings- og 
uddannelsesprogram (i det følgende 
benævnt "Euratomprogrammet") bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation "Horisont 2020" oprettet ved 
forordning (EU) XX/XXXX af [….]5 (i det 
følgende benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") og støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og realiseringen og gennemførelsen af det 
europæiske forskningsrum.

(3) Ved at støtte nuklear forsknings- og 
innovationsekspertise vil Fællesskabets 
forsknings- og uddannelsesprogram (i det 
følgende benævnt "Euratomprogrammet") 
bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation "Horisont 2020" oprettet ved 
forordning (EU) nr. ..../..... af [….] (i det 
følgende benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") og støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og realiseringen og gennemførelsen af det 
europæiske forskningsrum; derudover bør 
det tilstræbe at gøre yderligere brug af 
strukturfonde til nuklear forskning og 
sikre, at fondene bliver tilpasset 
Fællesskabets forskningsprioriteter, uden 
at der gås på kompromis med princippet 
om topkvalitet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet forpligtet 
sig til at deltage i ITER's opførelse og dens 
fremtidige udnyttelse. Fællesskabets bidrag 
forvaltes gennem "det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007. 
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt.

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet forpligtet 
sig til at deltage i ITER's opførelse og dens 
fremtidige udnyttelse. Fællesskabets bidrag 
forvaltes gennem "det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007. 
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt. 
Denne separate retsakt fastsætter et 
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øremærket maksimumsbeløb for bidrag 
fra Unionens budget til ITER-projektet 
for årene 2014-2018. Dette 
maksimumsbeløb skal betragtes som et 
supplement til det budget, Kommissionen 
har foreslået for Horisont-2020-
programmet, Euratomrammeprogrammet 
og andre EU-programmer. Eventuelle 
udgiftsoverskridelser ud over dette 
maksimumsbeløb bør ikke have nogen 
indvirkning på andre projekter finansieret 
over EU-budgettet og bør finansieres 
gennem en forhøjelse af FFR-lofterne 
eller gennem ekstraressourcer ud over 
lofterne, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres til tiden. Dernæst skal der 
udformes en ambitiøs, men realistisk 
køreplan hen imod elektricitetsproduktion 
inden 2050. For at opfylde disse mål må 
det europæiske fusionsprogram omlægges. 
Der bør lægges stærkere vægt på aktiviteter 
til støtte for ITER. En sådan rationalisering 
bør gennemføres uden at bringe Europas 
førerposition i fusionsforskersamfundet i 
fare.

(7) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres til tiden. Dernæst skal der 
udformes en ambitiøs, men realistisk 
køreplan hen imod elektricitetsproduktion 
inden 2050. For at opfylde disse mål må 
det europæiske fusionsprogram omlægges. 
Der bør lægges stærkere vægt på aktiviteter 
til støtte for ITER, samtidig med at der 
sikres en passende risikokontrol, og 
omkostningsoverskridelser undgås. En 
sådan rationalisering bør gennemføres 
uden at bringe Europas førerposition i 
fusionsforskersamfundet og andre 
succesfulde EU-programmer i fare.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters interesse 
at udvikle en ramme til støtte for en fælles 
avanceret forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 
sikkerhed, strålingsbeskyttelse og ikke-
spredning. Dette forudsætter uafhængig 
videnskabelig dokumentation, hvortil JRC 
kan yde et væsentligt bidrag. Dette 
anerkendes i Kommissions meddelelse 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ –
Innovation i EU", hvor Kommissionen 
giver udtryk for, at den agter at styrke den 
videnskabelige dokumentation til brug for 
den politiske beslutningsproces gennem 
JRC. JRC agter at tage denne udfordring 
op ved at målrette forskningen i nuklear 
sikkerhed og sikring mod EU's politiske 
prioriteter.

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters interesse 
at udvikle en ramme til støtte for en fælles 
avanceret forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier, især den nye 
generation af fissionsreaktorer, med 
særlig vægt på sikkerhed, 
strålingsbeskyttelse og ikke-spredning. 
Dette forudsætter uafhængig videnskabelig 
dokumentation, hvortil JRC kan yde et 
væsentligt bidrag. Dette anerkendes i 
Kommissions meddelelse "Europa 2020-
flagskibsinitiativ – Innovation i EU", hvor 
Kommissionen giver udtryk for, at den 
agter at styrke den videnskabelige 
dokumentation til brug for den politiske 
beslutningsproces gennem JRC. JRC agter 
at tage denne udfordring op ved at målrette 
forskningen i nuklear sikkerhed og sikring 
mod EU's politiske prioriteter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør også opnås større effekt ved at 
kombinere Euratomprogrammet og midler 
fra den private sektor med offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan medvirke til 
realisering af EU's mere overordnede mål 
for konkurrenceevnen. Der bør lægges 
særlig vægt på inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder.

(16) Der bør også opnås større effekt ved at 
kombinere Euratomprogrammet og midler 
fra den private sektor med offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forsknings- og innovationsekspertise kan 
medvirke til realisering af EU's mere 
overordnede mål for konkurrenceevnen. 
Der bør lægges særlig vægt på inddragelse 
af små og mellemstore virksomheder.
Endvidere bør yderligere anvendelse af 



PE491.280v02-00 8/14 AD\911773DA.doc

DA

strukturfondene til nuklear forskning og 
den delvise tilpasning af disse fonde med 
Fællesskabets forskningsprioriteringer 
lettes, uden at der gås på kompromis med 
princippet om topkvalitet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i EU's støtte til 
forskning blev anerkendt af Rådet den 4. 
februar 2011, som opfordrede til en ny 
balance mellem tillid og kontrol og mellem 
risikovillighed og risikominimering. 
Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 11. november 2010 om
forenkling af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne.

(19) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i EU's støtte til 
forskning blev anerkendt af Rådet den 4. 
februar 2011, som opfordrede til en ny 
balance mellem tillid og kontrol og mellem 
risikovillighed og risikominimering. 
Europa-Parlamentet opfordrede til en 
radikal forenkling af EU's støtte til 
forskning og innovation i sine 
beslutninger af 11. november 2010 og 11. 
juni 2011. Den førstnævnte beslutning
opfordrede til en pragmatisk ændring i 
retning af administrativ og finansiel 
forenkling og erklærede, at forvaltningen 
af europæisk forskningsstøtte burde være 
mere tillidsbaseret og risikotolerant over 
for deltagerne, mens den sidstnævnte 
beslutning understregede, at enhver 
forhøjelse af midlerne skal kombineres 
med en gennemgribende forenkling af 
finansieringsprocedurerne.

_____________
1 EUT C 74E af 13.3.2012, s. 34.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) EU's finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger i hele 
udgiftscyklen og herunder forebyggelse, 
afsløring og efterforskning af 
uregelmæssigheder, inddrivelse af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og i givet fald sanktioner. 
En revideret kontrolstrategi, hvor vægten 
forskydes fra minimering af fejlprocenten 
til risikobaseret kontrol og afsløring af 
svig, bør mindske kontrolbyrden for 
deltagerne.

(20) EU's finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af nødvendige, 
forholdsmæssigt afpassede og effektive 
foranstaltninger i hele udgiftscyklen og 
herunder forebyggelse, afsløring og 
efterforskning af uregelmæssigheder, 
inddrivelse af tabte, uberettiget udbetalte 
eller ukorrekt anvendte midler og i givet 
fald sanktioner. En revideret 
kontrolstrategi, hvor vægten forskydes fra 
minimering af fejlprocenten til 
risikobaseret kontrol og afsløring af svig, 
bør mindske kontrolbyrden for deltagerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I henhold til artikel 7 i 
Euratomtraktaten har Kommissionen 
ansvaret for at gennemføre 
Euratomprogrammet. Med henblik på 
gennemførelsen af Euratomprogrammet, 
med undtagelse af dets direkte aktioner, 
bør Kommissionen bistås af et rådgivende 
udvalg bestående af medlemsstaterne med 
det formål at sikre passende koordinering 
med nationale politikker på områder, der er 
omhandlet i dette forsknings- og 
uddannelsesprogram.

(25) I henhold til artikel 7 i 
Euratomtraktaten har Kommissionen 
ansvaret for at gennemføre 
Euratomprogrammet. Med henblik på 
gennemførelsen af Euratomprogrammet, 
med undtagelse af dets direkte aktioner, 
bør Kommissionen bistås af et rådgivende 
udvalg bestående af medlemsstaterne med 
det formål at sikre passende koordinering 
med nationale politikker på områder, der er 
omhandlet i dette forsknings- og 
uddannelsesprogram, samt at fremme 
stærke synergier og en stærk 
komplementaritet mellem EU-fonde, 
nationale fonde og regionale fonde.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 25a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Anvendelsen af EU's og 
medlemsstaternes midler til forskning og 
innovation bør koordineres bedre for at 
sikre komplementaritet, større effektivitet 
og synlighed samt for at opnå bedre 
budgetmæssige synergier.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er)": retlige enheder, der opfylder 
de kriterier, der er fastsat i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 20031.
_________
1 EFT L 124 af 30.5.2003, s. 36.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre tilgængelighed og brug af 
forskningsinfrastrukturer af paneuropæisk 
relevans

h) sikre tilgængelighed og brug af samt 
fremme udviklingen af nye 
forskningsinfrastrukturer af paneuropæisk 
relevans

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af Euratomprogrammet er
på 1 788 889 mio. EUR. Beløbet fordeles 
således:

1. I henhold til punkt [18] i den 
interinstitutionelle aftale af .../… mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning er den 
finansielle ramme for gennemførelsen af 
Euratomprogrammet på 1 788 889 mio. 
EUR. Beløbet udgør det primære 
referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure. Det fordeles således:

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Finansieringen af ITER for årene 
2014-2018 er ikke medtaget i den 
ovennævnte finansielle ramme og vil blive 
fastsat i Rådets afgørelse xxx/xxx.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden med forbehold af 
bestemmelserne i forordningen om den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020 
og den interinstitutionelle aftale af 
xxxx/201z mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 19



PE491.280v02-00 12/14 AD\911773DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fællesskabet gør yderligere brug af 
strukturfondene til nuklear forskning og 
sikrer, at fondene bliver bragt på linje 
med Fællesskabets 
forskningsprioriteringer, uden at der gås 
på kompromis med princippet om 
topkvalitet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer rettet mod bevidstgørelse og 
fremme af adgang til finansiering under 
Euratomprogrammet, navnlig for 
underrepræsenterede regioner eller 
deltagertyper

a) initiativer rettet mod bevidstgørelse og 
fremme af adgang til finansiering under 
Euratomprogrammet, navnlig for 
underrepræsenterede regioner eller 
deltagertyper, og navnlig for SMV’er, 
således at de i højere grad anvender de 
disponible midler og deltager i 
Euratomprogrammet

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 31. maj 2017 og under 
hensyntagen til den efterfølgende 
evaluering af Euratoms syvende 
rammeprogram, der er fastlagt ved 
afgørelse 2006/970/Euratom, og 
Euratomprogrammet (2012-2013), der er 
fastlagt ved afgørelse 20XX/XX/Euratom, 
som skal være afsluttet inden udgangen af 
2015, gennemfører Kommissionen med 
bistand fra uafhængige eksperter en 

Inden den 31. maj 2016 og under 
hensyntagen til den efterfølgende 
evaluering af Euratoms syvende 
rammeprogram, der er fastlagt ved 
afgørelse 2006/970/Euratom, og 
Euratomprogrammet (2012-2013), der er 
fastlagt ved afgørelse 20XX/XX/Euratom, 
som skal være afsluttet inden udgangen af 
2015, gennemfører Kommissionen med 
bistand fra uafhængige eksperter en 
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foreløbig evaluering af 
Euratomprogrammet ud fra resultaterne, 
for så vidt angår resultater og fremskridt i 
indvirkning, i forhold til målsætningerne 
og den fortsatte relevans af alle 
foranstaltninger, effektiviteten og 
anvendelsen af ressourcer, mulighederne 
for yderligere forenkling og europæisk 
merværdi. Evalueringen tager endvidere 
hensyn til foranstaltningernes bidrag til 
EU's målsætninger om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst samt 
resultaterne af den langsigtede indvirkning 
af de forudgående foranstaltninger.

foreløbig evaluering af 
Euratomprogrammet ud fra resultaterne, 
for så vidt angår resultater og fremskridt i 
indvirkning, i forhold til målsætningerne 
og den fortsatte relevans af alle 
foranstaltninger, effektiviteten og 
anvendelsen af ressourcer, mulighederne 
for yderligere forenkling og europæisk 
merværdi. Denne evaluering skal også 
tage højde for aspekter vedrørende 
adgangen til støttemuligheder med 
henblik på udvidelse af den fremragende 
kvalitet af Unionens videnskabs- og 
innovationsbase for SMV'er samt fremme 
af kønsbalancen. Evalueringen tager 
endvidere hensyn til foranstaltningernes 
bidrag til EU's målsætninger om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
samt resultaterne af den langsigtede 
indvirkning af de forudgående 
foranstaltninger.
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Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, 
Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, 
Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds


