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FÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som specificeras i 
lagstiftningsförslaget bara utgör en 
vägledning för den lagstiftande 
myndigheten och att denna ram inte kan 
fastställas förrän en överenskommelse 
nåtts om lagstiftningsförslaget 
om den fleråriga budgetramen för åren 
2014–2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution 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 och av den 
23 oktober 2012 i syfte att uppnå ett 
positivt resultat av förfarandet för 
godkännande av den fleråriga 
budgetramen2. Parlamentet upprepar att 
det krävs tillräckliga ytterligare resurser 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 uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
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visa vilka av dess politiska prioriteringar 
eller projekt som kan överges helt och 
hållet, trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0360.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I enlighet med anslutningsfördragets 
förpliktelser och med stödet från 
gemenskapens bistånd har Bulgarien, 
Litauen och Slovakien stängt 
kärnkraftverken och gjort betydande 
framsteg mot deras avveckling. Ytterligare 
arbete krävs för att fortsätta framstegen 
med de faktiska nedmonteringsarbetena 
tills ett oåterkalleligt tillstånd uppnås inom 
det säkra avvecklingsförfarandet, samtidigt 
som man säkerställer att högsta 
säkerhetsstandarder tillämpas. Grundat på 
de tillgängliga uppskattningarna kommer 
slutförandet av avvecklingsarbetet att kräva 
betydande ytterligare finansiella medel.

(4) I enlighet med anslutningsfördragets 
förpliktelser och med stödet från 
gemenskapens bistånd har Bulgarien, 
Litauen och Slovakien stängt 
kärnkraftverken och gjort betydande 
framsteg mot deras avveckling. Ytterligare 
arbete krävs för att fortsätta framstegen 
med de faktiska nedmonteringsarbetena 
tills ett oåterkalleligt tillstånd uppnås inom 
det säkra avvecklingsförfarandet, samtidigt 
som man säkerställer att högsta 
säkerhetsstandarder tillämpas. Grundat på 
de tillgängliga uppskattningarna kommer 
slutförandet av avvecklingsarbetet att kräva 
betydande ytterligare finansiella medel, 
samtidigt som hänsyn tas till unionens 
och dessa medlemsstaters delade 
ekonomiska ansvar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Trots att alla berörda anläggningar 
stängdes inom de respektive tidsfristerna 
drabbas en del av 
avvecklingsprogrammen fortfarande av 
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förseningar som är till skada ekonomiskt 
och politiskt oacceptabla. Detta bör 
åtgärdas med hjälp av den reviderade 
detaljerade avvecklingsplanen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Eftersom en del av programmen 
ännu inte har gett upphov till de 
organisatoriska förändringar som behövs 
för en effektiv avveckling bör man se till 
att genomföra de förändringar av 
organisationsstrukturen som är 
nödvändiga.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De belopp som anslås till 
programmen, och likaså programperioden 
och fördelningen mellan Kozloduy-, 
Ignalina- and Bohuniceprogrammen, får 
ses över mot bakgrund av resultatet av 
halvtidsutvärderingsrapporten, såvida inte 
ändringen påverkar tillämpningen av de 
högsta säkerhetsstandarderna och det 
kontinuerliga avvecklingsförfarandet i 
enlighet med respektive avvecklingsplan.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Hänsyn bör tas på lämpligt sätt till 
revisionsrättens särskilda rapport 
nr 16/2011: EU:s ekonomiska stöd till 
avvecklingen av kärnkraftverk i 
Bulgarien, Litauen och Slovakien: 
uppnådda resultat och framtida 
utmaningar som innehåller slutsatser och 
rekommendationer. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Avvecklingen av kärnkraftverken som 
omfattas av denna förordning bör utföras 
med tillämpning av bästa tillgängliga 
tekniska expertis, och med vederbörlig 
hänsyn till naturen och de tekniska 
specifikationerna för enheterna som ska 
stängas, för att säkerställa högsta möjliga 
effektivitet.

(9) Avvecklingen av kärnkraftverken som 
omfattas av denna förordning bör utföras 
med tillämpning av bästa tillgängliga 
tekniska expertis, med vederbörlig hänsyn 
till naturen och de tekniska 
specifikationerna för enheterna som ska 
stängas och med heltäckande 
bedömningar av framstegen i 
avvecklingsprocessen och processen för 
att lindra effekterna av den förtida 
stängningen, för att säkerställa högsta 
möjliga effektivitet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Kommissionen kommer att 
garantera största möjliga transparens, 
ansvarsskyldighet och demokratisk 
kontroll av medel från unionsbudgeten, 
särskilt vad gäller deras bidrag, både de 
förväntade och uppnådda, till att nå 
programmets allmänna mål. Särskilt bör 
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allvarliga förvaltningsmässiga, rättsliga, 
finansiella och tekniska problem lösas 
eller åtgärder bör vidtas för att lösa dem.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att hjälpa 
de berörda medlemsstaterna att uppnå ett 
oåterkalleligt tillstånd i 
avvecklingsförfarandet för kärnkraftverken 
Kozloduy, enheterna 1 till 4, Ignalina, 
enheterna 1 och 2 och Bohunice V1, 
enheterna 1 och 2, i enlighet med deras 
respektive avvecklingsplaner, samtidigt 
som högsta säkerhetsnivå upprätthålls.

1. Programmets allmänna mål är att hjälpa 
de berörda medlemsstaterna att uppnå ett 
oåterkalleligt tillstånd i 
avvecklingsförfarandet för kärnkraftverken 
Kozloduy, enheterna 1 till 4, Ignalina, 
enheterna 1 och 2 och Bohunice V1, 
enheterna 1 och 2, i enlighet med deras 
respektive avvecklingsplaner, samtidigt 
som högsta säkerhetsnivå upprätthålls och 
utan onödigt stora risker för personalens 
och allmänhetens hälsa.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ekonomiska ramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2014 till 2020 ska vara 
552 947 000 euro i löpande priser.

Med hänsyn till förlusterna på grund av 
den förtida stängningen av 
anläggningarna och för att uppfylla de 
högsta säkerhetsstandarderna, ska det 
finansiella referensbeloppet – såsom det 
fastställs i punkt 18 i det 
interinstitutionella avtalet av den xx/201z 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning – för genomförandet av
programmet för perioden 2014 till 2020 
inte överstiga […] euro i 2011 års priser. 
Denna finansieringsram är endast ett 
uttryck för den lagstiftande myndighetens 
vilja och ska inte påverka 
budgetmyndighetens befogenheter enligt 
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EUF-fördraget.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
den xxx/201z mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det beloppet ska fördelas bland Kozloduy-, 
Ignalina- och Bohuniceprogrammen på 
följande sätt:

Det beloppet ska fördelas preliminärt
bland Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen på följande sätt:

(a) 208 503 000 euro för 
Kozloduyprogrammet för perioden 2014 
till 2020.

(a) 37,7 % för Kozloduyprogrammet för 
perioden 2014 till 2020.

(b) 229 629 000 euro för 
Ignalinaprogrammet för perioden 2014 till 
2017. 

(a) 41,5 % för Ignalinaprogrammet för 
perioden 2014 till 2017. 

(c) 114 815 000 euro för 
Bohuniceprogrammet för perioden 2014 
till 2017.

(a) 20,8 % för Bohuniceprogrammet för 
perioden 2014 till 2017.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kommer att granska 
programmets prestationer och bedöma 
framstegen i Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen mot delmålen och 
måldatum som det hänvisas till i artikel 2.3 
senast vid slutet av 2015, inom ramverket 
för interimsutvärderingen som det hänvisas 
till i artikel 8. Grundat på resultaten av 
denna bedömning kan kommissionen 
granska mängden anslag som tilldelas 
programmet, liksom fördelningen mellan 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen.

2. Kommissionen kommer att granska 
programmets prestationer och bedöma 
framstegen i Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen mot delmålen och 
måldatum som det hänvisas till i artikel 2.3 
senast vid slutet av 2015, inom ramverket 
för interimsutvärderingen som det hänvisas 
till i artikel 8 för att säkerställa att 
budgetplaneringen och tilldelningen av 
ekonomiska resurser baseras på verkliga 
behov och förmåga att tillgodogöra sig 
stödet. Grundat på resultaten av denna 
bedömning kan kommissionen granska 
mängden anslag som tilldelas programmet, 
liksom fördelningen mellan Kozloduy-, 
Ignalina- och Bohuniceprogrammen, 
samtidigt som den till fullo respekterar 
budgetmyndighetens befogenheter i det 
årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hänsyn till förlusterna på grund av 
den förtida stängningen av 
anläggningarna ska man göra allt för att 
fortsätta med en tillräcklig nivå av den 
samfinansiering som upprättades inom 
ramen för föranslutningsstödet och det 
stöd som utgick under åren 2007–2013 för 
alla tre medlemsstaternas 
avvecklingsinsatser och likaså för att vid 
behov attrahera samfinansiering från 
andra källor.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlen kan även användas för att 
förbereda uppförandet av en 
avfallsanläggning. Det är inte möjligt att 
finansiera åtgärder för att hantera 
följderna av avstängningen och 
avvecklingen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansiella tilldelningen kan även 
omfatta de tekniska och administrativa 
stödutgifter som är nödvändiga för att 
säkerställa övergången mellan programmet 
och åtgärderna som antagits enligt rådets 
förordning (EG) 1990/2006, förordning 
(Euratom) nr 549/2007 och rådets 
förordning (Euratom) 547/2010.

Den finansiella tilldelningen kan även 
omfatta de tekniska och administrativa 
stödutgifter som är nödvändiga för att 
säkerställa övergången mellan programmet 
och åtgärderna som antagits enligt rådets 
förordning (EG) 1990/2006, förordning 
(Euratom) nr 549/2007 och rådets 
förordning (Euratom) 547/2010. Den 
finansiella tilldelningen ska inte omfatta 
andra åtgärder än de som avses i denna 
artikel och i artikel 2.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett tvistlösningsförfarande ska 
inrättas för tvister angående olika 
tolkningar av avtal och 
kontraktstilldelningar. 
De förseningar som detta kan leda till kan 
medföra betalningsinställelser och 
minskade budgetar. Kommissionen ska 
förelägga Europaparlamentet en rapport 
om detta en gång om året.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att till kommissionen inlämna en 
ändrad detaljerad avvecklingsplan

(c) Att till kommissionen inlämna en 
ändrad detaljerad avvecklingsplan som
inbegriper de specifika målen, projektens 
tidsramar, projektens kostnadsstrukturer, 
samfinansieringsförhållandena och en 
övergripande finansieringsplan där 
finansieringskällorna för den nationella 
delen av finansieringen på lång sikt 
fastställs.

Motivering

Alla parter bör strikt iaktta målen och tidsfristerna i avvecklingsprocessen. En effektiv 
organisationsstruktur bör konsolidera programmen. Tillräcklig finansiering bör säkras från 
EU-budgeten och de nationella budgetarna, och denna måste även täcka oförutsägbara 
tekniska stopp och säkerhetsstopp under avvecklingsprocessen.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma den 
tillhandahållna informationen vid 
uppfyllande av förhandsvillkoren när den 
förbereder det årliga arbetsprogrammet 
2014 enligt artikel 6.1. Den kan besluta, 
när den antar det årliga arbetsprogrammet, 
att upphäva hela eller en del av unionens 
ekonomiska stöd i avvaktan på att 
förhandsvillkoren uppfylls på ett 
tillfredsställande sätt.

2. Kommissionen ska bedöma den 
tillhandahållna informationen vid 
uppfyllande av förhandsvillkoren när den 
förbereder det årliga arbetsprogrammet 
2014 enligt artikel 6.1, särskilt att 
allvarliga förvaltningsmässiga, rättsliga, 
finansiella och tekniska problem har lösts 
eller att åtgärder har vidtagits för att lösa 
dem. Inom ramen för denna bedömning 
ska ett yttrande inhämtas från Ensreg 
(europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens 
område). Om kommissionen avger ett 
motiverat yttrande om överträdelse av 
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villkoren i punkt 1a eller om villkoren i 
punkt 1b eller 1c inte uppfylls på ett 
tillfredsställande sätt, får den besluta att 
upphäva en del av eller hela unionens 
ekonomiska stöd i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 9.2. Ett sådant beslut ska beaktas 
när man antar det årliga 
arbetsprogrammet för 2014. Det 
upphävda stödbeloppet ska fastställas 
enligt de kriterier som anges i den akt som 
avses i artikel 6.2.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 31 mars året efter varje 
budgetår ska medlemsstaterna redogöra 
för användningen av finansieringsramen. 
Dessa rapporter, som ska certifieras av 
nationella kontrollorgan, ska överlämnas 
till kommissionen och rådet för att 
införlivas i ansvarsfrihetsförfarandet för 
EU:s allmänna budget.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen eller dess representanter 
och revisionsrätten ska ha befogenhet att, 
baserat på handlingar och på plats, 
framförallt granska stödmottagare, 
entreprenörer och underentreprenörer, som 
har mottagit unionsmedel.

2. Kommissionen eller dess representanter, 
de nationella revisionsorganen i de 
medlemsstater där de kärntekniska 
anläggningarna ska avvecklas och 
revisionsrätten ska ha befogenhet att, 
baserat på handlingar och på plats, 
framförallt granska stödmottagare, 
entreprenörer och underentreprenörer, som 
har mottagit unionsmedel. Resultatet av 
granskningen ska meddelas 
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Europaparlamentet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(OLAF) får utföra kontroller och 
inspektioner på plats av ekonomiska 
aktörer som direkt eller indirekt berörs av 
sådana medel i enlighet med förfarandena 
som fastställdes i förordning (Euratom, 
EG) nr 2185/96 med avsikten att fastställa 
huruvida det har förekommit något 
bedrägeri, korruption eller någon annan 
olaglig verksamhet som påverkar den 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
i förbindelse med en stödöverenskommelse 
eller ett stödbeslut eller ett kontrakt 
rörande unionsmedel.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(OLAF) får utföra kontroller och 
inspektioner på plats av ekonomiska 
aktörer som direkt eller indirekt berörs av 
sådana medel i enlighet med förfarandena 
som fastställdes i förordning (Euratom, 
EG) nr 2185/96 med avsikten att fastställa 
huruvida det har förekommit något 
bedrägeri, korruption eller någon annan 
olaglig verksamhet som påverkar den 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
i förbindelse med en stödöverenskommelse 
eller ett stödbeslut eller ett kontrakt 
rörande unionsmedel. Resultatet av 
kontrollerna och inspektionerna ska 
meddelas Europaparlamentet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan förfång för de första och andra 
underpunkterna ska 
samarbetsöverenskommelser med tredje 
land och internationella organisationer och 
stödöverenskommelser och stödbeslut och 
kontrakt vilka är ett resultat av 
genomförandet av denna förordning 
uttryckligen ge behörighet åt 
kommissionen, revisionsrätten och OLAF 
att utföra sådana granskningar, kontroller 
på plats och inspektioner.

Utan förfång för de första och andra 
underpunkterna ska 
samarbetsöverenskommelser med tredje 
land och internationella organisationer och 
stödöverenskommelser och stödbeslut och 
kontrakt vilka är ett resultat av 
genomförandet av denna förordning 
uttryckligen ge behörighet åt 
kommissionen, revisionsrätten och OLAF 
att utföra sådana granskningar, kontroller 
på plats och inspektioner och resultatet av 
dessa granskningar och kontroller ska 
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meddelas Europaparlamentet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast vid slutet av 2015 ska en
utvärderingsrapport tas fram av 
kommissionen om hur målen, på resultat-
och konsekvensnivå, har uppnåtts för alla 
åtgärderna, effektiviteten vid användning 
av medel och dess mervärde för unionen, 
med hänsyn till ett beslut som ändrar eller 
upphäver åtgärderna. Utvärderingen ska 
dessutom diskutera ramen för förenkling, 
dess inre och yttre samstämmighet, den 
fortsatta relevansen för alla mål. Den ska ta 
hänsyn till utvärderingsresultat om 
konsekvenser på lång sikt för de 
föregående åtgärderna.

1. Senast i maj 2016 ska kommissionen i 
nära samarbete med stödmottagarna ta
fram en delutvärderingsrapport om hur 
målen, på resultat- och konsekvensnivå, 
har uppnåtts för alla åtgärderna, 
effektiviteten vid användning av medel och 
dess mervärde för unionen samt 
programmets effektivitet, inbegripet 
externa organs förvaltning av unionens 
fonder såsom Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling, med 
hänsyn till ett beslut som ändrar eller
upphäver åtgärderna. Kommissionen får 
utifrån resultatet av denna utvärdering se 
över förvaltningslösningarna och 
lämpligheten när det gäller anslagen till 
programmet och fördelningen av dessa 
mellan Kozloduy, Ignalina och Bohunice.
Den ska ta hänsyn till utvärderingsresultat 
om konsekvenser på lång sikt för de 
föregående åtgärderna. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingarna ska ta hänsyn till 
framsteg som gjorts mot 
prestationsindikatorer enligt artikel 2.2.

3. Utvärderingarna ska ta hänsyn till 
framsteg som gjorts mot 
prestationsindikatorer enligt artikel 2.2 och 
efterlevnaden av de krav som fastställs i 
artikel 4.1 c. Utvärderingsrapporten ska 
läggas fram för Ensreg (europeiska 
gruppen av tillsynsmyndigheter på 
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kärnsäkerhetens område) för granskning.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Slutlig utvärdering av perioden 2014-2020
1. Kommissionen ska utföra en 
efterhandsutvärdering i nära samarbete 
med stödmottagarna. 
Efterhandsutvärderingen ska granska 
programmets effektivitet och 
ändamålsenlighet och dess konsekvenser 
för avvecklingen.
2. Före den 31 december 2020 ska 
kommissionen i nära samarbete med 
medlemsstaterna och stödmottagarna ta 
fram en slutlig utvärderingsrapport som 
visar programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet samt hur effektiva de 
finansierade åtgärderna har varit när det 
gäller konsekvenser, resursutnyttjande 
och mervärde för unionen.
3. Utvärderingarna ska ta hänsyn till 
framsteg som gjorts mot de 
prestationsindikatorer som avses i
artikel 2.2.
4. Kommissionen ska översända 
slutsatserna från dessa utvärderingar till 
Europaparlamentet och rådet.
5. Kommissionen ska ta hänsyn till de 
olika typer av kunskaper om och 
strategier för avveckling som dessa 
medlemsstater har använt och undersöka 
hur avvecklingsstrategier kan 
harmoniseras i unionen för att i tid samla 
in den kunskap som behövs för att öka 
konkurrenskraften på detta område för 
unionens kärnkraftsindustri.
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