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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som anges i 
lagstiftningsförslaget endast är en 
indikation för lagstiftningsmyndigheten 
och att den inte kan fastställas innan en 
överenskommelse om förslaget till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för 2014−2020 har nåtts.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det krävs tillräckliga 
extraresurser i nästa fleråriga budgetram 
för att unionen ska kunna uppfylla de 
befintliga politiska prioriteringarna och 
de nya uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget samt reagera vid 
oförutsedda händelser. Parlamentet 
påpekar att till och med en ökning av 
resursnivån för nästa fleråriga budgetram 
med minst fem procent jämfört med 2013 
bara kan bidra i begränsad utsträckning 
till att nå unionens överenskomna mål 
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och åtaganden och upprätthålla principen 
om solidaritet inom unionen. Parlamentet 
uppmanar rådet att, om det inte delar 
denna uppfattning, tydligt ange vilka av 
dess politiska prioriteringar eller projekt 
som skulle kunna överges helt och hållet 
trots sitt dokumenterade europeiska 
mervärde.

_______________

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet påminner därför 
om sin ståndpunkt att man inom nästa 
fleråriga budgetram i högre grad bör 
fokusera medel till områden som 
stimulerar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft, såsom forskning och 
innovation i enlighet med principerna om 
ett europeiskt mervärde och 
spetskompetens.

Ändringsförslag 4
Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1d (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet påminner särskilt 
om att parlamentet i samma resolution 
betonar behovet av att förbättra, stimulera 
och trygga finansieringen av forskning, 
utveckling och innovation i unionen 
genom att kraftigt öka de dithörande 
utgifterna från 2013.
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom stödet till kärnforskning 
kommer gemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (nedan kallat 
Euratomprogrammet) att bidra till 
uppfyllandet av målen i det ramprogram 
för forskning och innovation – Horisont 
2020 – som inrättades genom förordning 
(EU) nr XX/XXXX av den [….] (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) och 
underlätta genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt uppbyggnaden 
av och verksamheten inom det europeiska 
forskningsområdet.

(3) Genom stödet till kärnforskning och 
spetskompetens inom innovation kommer 
gemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (nedan kallat 
Euratomprogrammet) att bidra till 
uppfyllandet av målen i det ramprogram 
för forskning och innovation – Horisont 
2020 – som inrättades genom förordning 
(EU) nr XX/XXXX av den [….] (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) och 
underlätta genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt uppbyggnaden 
av och verksamheten inom det europeiska 
forskningsområdet. Det bör dessutom 
sträva efter att i högre grad utnyttja 
strukturfonderna för kärnforskning samt 
att säkerställa att fonderna anpassas till 
gemenskapens forskningsprioriteringar, 
utan att äventyra principen om 
spetskompetens.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet.
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet.
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
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en särskild rättsakt. en särskild rättsakt.

Denna separata rättsakt kommer att 
fastställa ett öronmärkt högsta belopp för 
bidraget från unionens budget till Iter-
projekt för perioden 2014–2018. Detta 
högsta belopp bör betraktas som ett extra 
tillägg utöver den budget som 
kommissionen har föreslagit för 
Horisont 2020-programmet, 
Euratomprogrammet eller andra 
unionsprogram. Eventuella kostnader 
som överskrider detta högsta belopp får 
inte påverka andra projekt som 
finansieras av unionens budget och bör 
finansieras genom en höjning av taken i 
den fleråriga budgetramen eller genom 
ytterligare resurser utöver taken, 
beroende på vad som är lämpligt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fusion ska bli ett trovärdigt 
alternativ för kommersiell 
energiproduktion krävs det, för det första, 
att uppförandet av Iter slutförs på ett 
framgångsrikt sätt och enligt tidsschemat, 
och att anläggningens verksamhet inleds.
För det andra måste man fastställa en 
ambitiös men ändå realistisk färdplan mot 
elproduktion senast 2050. Om dessa mål 
ska kunna nås måste det europeiska 
fusionsprogrammet få en ny inriktning.
Större fokus måste läggas på de 
verksamheter som stöder Iter. Denna 
rationalisering bör åstadkommas utan att 
Europas ledande ställning på 
fusionsenergiområdet äventyras.

(7) För att fusion ska bli ett trovärdigt 
alternativ för kommersiell 
energiproduktion krävs det, för det första, 
att uppförandet av Iter slutförs på ett 
framgångsrikt sätt och enligt tidsschemat, 
och att anläggningens verksamhet inleds.
För det andra måste man fastställa en 
ambitiös men ändå realistisk färdplan mot 
elproduktion senast 2050. Om dessa mål 
ska kunna nås måste det europeiska 
fusionsprogrammet få en ny inriktning.
Större fokus måste läggas på de 
verksamheter som stöder Iter samtidigt 
som man garanterar en ändamålsenlig 
riskkontroll och undviker 
kostnadsöverskridanden. Denna 
rationalisering bör åstadkommas utan att 
Europas ledande ställning på 
fusionsenergiområdet eller andra 
framgångsrika EU-program äventyras.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, med särskild fokus på 
säkerhet, strålskydd och icke-spridning. En 
förutsättning är att man har tillgång till 
oberoende vetenskaplig information, och 
där kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 
påpekades i kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av 
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden.

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, särskilt den nya 
generationens fissionsreaktorer, med 
särskild fokus på säkerhet, strålskydd och 
icke-spridning. En förutsättning är att man 
har tillgång till oberoende vetenskaplig 
information, och där kan JRC ge ett 
avgörande bidrag. Detta påpekades i 
kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av 
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är också troligt att effekten skulle 
bli större om man kombinerade medel från 
Euratomprogrammet med sådana från den 
privata sektorn, inom ramen för offentlig-
privata partnerskap på sådana 
nyckelområden där forskning och 

(16) Det är också troligt att effekten skulle 
bli större om man kombinerade medel från 
Euratomprogrammet med sådana från den 
privata sektorn, inom ramen för offentlig-
privata partnerskap på sådana 
nyckelområden där spetskompetens inom 
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innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 
särskilt ta fasta på deltagandet från små och 
medelstora företag.

forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft. Man bör särskilt ta fasta 
på deltagandet från små och medelstora 
företag. Allt fortsatt utnyttjande av 
strukturfonderna för kärnforskning och 
en delvis anpassning av dessa fonder till 
gemenskapens forskningsprioriteringar 
bör främjas utan att principen om 
spetskompetens äventyras.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Europeiska rådet påpekade den 
4 februari 2011 att det behövs en ny 
strategi för kontroller och riskhantering 
inom unionens forskningsfinansiering, och 
att man måste hitta en ny balans mellan 
förtroende och kontroll, liksom mellan 
risktagande och riskförebyggande.
I Europaparlamentets resolution av den 
11 november 2010 on simplifying the 
implementation of the Research 
Framework Programmes krävdes en 
pragmatisk förändring mot administrativ 
och finansiell förenkling, och där hävdades 
också att unionens forskningsfinansiering 
bör baseras mer på förtroende och 
risktolerans gentemot deltagarna.

(19) Europeiska rådet påpekade den 
4 februari 2011 att det behövs en ny 
strategi för kontroller och riskhantering 
inom unionens forskningsfinansiering, och 
att man måste hitta en ny balans mellan 
förtroende och kontroll, liksom mellan 
risktagande och riskförebyggande.
Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation i sin 
resolution av den 11 november 20101 och 
den 8 juni 20112. I den första resolutionen 
krävdes en pragmatisk förändring mot 
administrativ och finansiell förenkling, och 
där hävdades också att unionens 
forskningsfinansiering bör baseras mer på 
förtroende och risktolerans gentemot 
deltagarna medan den senare understryker 
att all ökning av medlen bör kopplas 
samman med en radikal förenkling av 
finansieringsprocessen.
_________
1 EUT C 74E, 13.3.2012, s. 34.
2 Antagna texter, P7 TA(2011)0266.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Under hela utgiftscykeln bör unionens 
ekonomiska intressen skyddas med hjälp 
av proportionella åtgärder som ska göra det 
möjligt att förebygga, spåra och utreda 
oriktigheter, att återkräva sådana medel 
som förlorats eller som utbetalats eller 
använts felaktigt och att fastställa påföljder 
vid behov. En omarbetad kontrollstrategi 
där fokus flyttats från minimering av 
felfrekvenser till riskbaserad kontroll och 
upptäckt av bedrägerier bör minska 
deltagarnas kontrollbörda.

(20) Under hela utgiftscykeln bör unionens 
ekonomiska intressen skyddas med hjälp 
av nödvändiga, proportionella och 
effektiva åtgärder som ska göra det möjligt 
att förebygga, spåra och utreda 
oriktigheter, att återkräva sådana medel 
som förlorats eller som utbetalats eller 
använts felaktigt och att fastställa påföljder 
vid behov. En omarbetad kontrollstrategi 
där fokus flyttats från minimering av 
felfrekvenser till riskbaserad kontroll och 
upptäckt av bedrägerier bör minska 
deltagarnas kontrollbörda.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I enlighet med artikel 7 i 
Euratomfördraget ska kommissionen 
säkerställa att Euratomprogrammet 
genomförs. Vid genomförandet av 
Euratomprogrammet, med undantag av de 
direkta åtgärderna inom detta, bör 
kommissionen biträdas av en rådgivande 
kommitté med företrädare för 
medlemsstaterna för att garantera en 
lämplig samordning med nationella 
åtgärder på de områden som omfattas av 
detta forsknings- och utbildningsprogram.

(25) I enlighet med artikel 7 i 
Euratomfördraget ska kommissionen 
säkerställa att Euratomprogrammet 
genomförs. Vid genomförandet av 
Euratomprogrammet, med undantag av de 
direkta åtgärderna inom detta, bör 
kommissionen biträdas av en rådgivande 
kommitté med företrädare för 
medlemsstaterna för att garantera en 
lämplig samordning med nationella 
åtgärder på de områden som omfattas av 
detta forsknings- och utbildningsprogram
och för att främja starka synergier och 
komplementaritet mellan europeiska, 
nationella och regionala fonder.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Unionens och medlemsstaternas 
utgifter för forskning och innovation bör
samordnas bättre för att uppnå 
komplementaritet, bättre effektivitet och 
synlighet, samt för att förbättra 
budgetsynergieffekterna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) små och medelstora företag: rättslig 
enhet som uppfyller kriterierna i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 20031.
_________
1 EGT L 124, 30.5.2003, s. 36.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att säkerställa tillgänglighet och 
användning av forskningsinfrastruktur av 
alleuropeisk betydelse.

(h) Att säkerställa tillgänglighet och 
användning och främjande av utveckling 
av ny forskningsinfrastruktur av 
alleuropeisk betydelse.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Euratomprogrammet ska vara 
1 788,889 miljoner EUR. Beloppet ska 
fördelas enligt följande:

1. Enligt punkt [18] i det 
interinstitutionella avtalet av den .../....
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning, ska finansieringsramen för 
genomförandet av Euratomprogrammet 
vara 1 788,889 miljoner EUR. Detta 
belopp ska utgöra den särskilda 
referensen för budgetmyndigheten under 
det årliga budgetförfarandet. Det ska 
fördelas enligt följande:

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Finansieringen av Iter för åren 
2014-2018 ingår inte i den ovannämnda 
finansieringsramen och ska fastställas 
genom rådets beslut xxx/xxx.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De årliga anslagen ska godkännas av 
budgetmyndigheten utan att det påverkar 
bestämmelserna i förordningen om 
inrättande av en flerårig budgetram för 
åren 2014–2020 och det 
interinstitutionella avtalet av xxx/201z 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning.
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Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Gemenskapen ska i högre grad 
utnyttja strukturfonderna för 
kärnforskning samt säkerställa att 
fonderna anpassas till gemenskapens 
forskningsprioriteringar, utan att 
principen om spetskompetens äventyras.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten om och underlätta 
tillgången till finansiering genom 
Euratomprogrammet, särskilt för sådana 
regioner eller typer av deltagare som är 
underrepresenterade.

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten om och underlätta 
tillgången till finansiering genom 
Euratomprogrammet, särskilt för sådana 
regioner eller typer av deltagare som är 
underrepresenterade och särskilt för små 
och medelstora företag i syfte att öka 
deras utnyttjande av tillgängliga medel 
och deltagande i Euratomprogrammet.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med bistånd av 
oberoende experter senast den 31 maj 2017
göra en interimsutvärdering av 
Euratomprogrammet med avseende på vad 
som åstadkommits i fråga om resultat och 
framsteg mot effekter, målen för varje 
åtgärd och åtgärdernas fortsatta relevans, 
effektivitet och utnyttjande av resurser, 
utrymme för ytterligare förenklingar samt 

Kommissionen ska med bistånd av 
oberoende experter senast 31 maj 2016
göra en interimsutvärdering av 
Euratomprogrammet med avseende på vad 
som åstadkommits i fråga om resultat och 
framsteg mot effekter, målen för varje 
åtgärd och åtgärdernas fortsatta relevans, 
effektivitet och utnyttjande av resurser, 
utrymme för ytterligare förenklingar samt 
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europeiskt mervärde; härvid ska beaktas 
den efterhandsutvärdering av Euratoms 
sjunde ramprogram upprättat genom 
beslut 2006/970/Euratom och 
Euratomprogrammet (2012–2013) 
upprättat genom beslut 20XX/XX/Euratom 
som ska slutföras före utgången av 2015.
Utvärderingen ska dessutom beakta 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla samt resultaten på de långsiktiga 
effekterna av tidigare åtgärder.

europeiskt mervärde; härvid ska beaktas 
den efterhandsutvärdering av Euratoms 
sjunde ramprogram upprättat genom 
beslut 2006/970/Euratom och 
Euratomprogrammet (2012–2013) 
upprättat genom beslut 20XX/XX/Euratom 
som ska slutföras före utgången av 2015.
Den utvärderingen ska också ta hänsyn 
till aspekter som rör tillträde till 
finansieringsmöjligheter för att utvidga 
unionens vetenskaps- och innovationsbas 
av spetskompetens för små och medelstora 
företag, och för att främja en jämn 
könsfördelning. Utvärderingen ska 
dessutom beakta åtgärdernas bidrag till 
unionens prioriteringar för smart och 
hållbar tillväxt för alla samt resultaten på 
de långsiktiga effekterna av tidigare 
åtgärder.
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