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Ændringsforslag 7
Derek Vaughan

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. mener, at det primære 
referencegrundlag, der er anført i 
forslaget til retsakt, er uforeneligt med 
loftet for udgiftsområde 1a i den aktuelle 
flerårige finansielle ramme for perioden 
2007-13 (FFR); noterer sig 
Kommissionens forslag af 20. april 2011 
(KOM(2011)0226) om ændring af den 
aktuelle flerårige finansielle ramme i 
overensstemmelse med punkt 21-23 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA) 
med henblik på dækning af yderligere 
finansieringsbehov til ITER-projektet i 
perioden 2012-2013; er rede til at indlede 
forhandlinger med den anden af 
budgetmyndighedens to parter i henhold 
til alle midler i IIA med henblik på at 
indgå en hurtig aftale om finansiering af 
Euratomforskningsprogrammet inden 
udgangen af 2011; minder om, at 
Parlamentet er imod enhver form for 
omfordeling fra det syvende 
rammeprogram for forskning som 
foreslået i Kommissionens ovennævnte 
forslag;

Or. en

Ændringsforslag 8
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) der henviser til, at det er blevet 
tydelig bevist, at risiciene ved nuklear 
energi er uhåndterlige;

Or. en

Ændringsforslag 9
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) der henviser til, at der i løbet af det 
seneste årti stort set ikke er gjort 
fremskridt inden for fusionsenergi, selv 
om området har fået tildelt milliarder i 
forskningsmidler fra EU; 

Or. en

Ændringsforslag 10
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
rammeprogram for forskning og 
uddannelse på det nukleare område (2012-
2013), i det følgende benævnt
"rammeprogrammet (2012-2013)", bør
være et supplement til Unionens øvrige 
forskningspolitiske aktiviteter, som er 
nødvendige for at gennemføre Europa 
2020-strategien, som fastsættes i 
Kommissionens meddelelse af 3. marts 
2010 med titlen "Europa 2020 – En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 

(2) Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
rammeprogram for forskning og 
uddannelse på det nukleare område (2012-
2013), i det følgende benævnt
"rammeprogrammet (2012-2013)", bør
markere begyndelsen på udfasningen af 
EU-investeringer i nuklear energi. En 
sådan udfasning ville frigive stærkt 
tiltrængte midler til fremtidsorienterede 
og langt mindre risikofyldte investeringer 
i forskning og teknologi.
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inklusiv vækst", herunder navnlig 
aktiviteterne inden for uddannelse, 
konkurrenceevne og innovation, industri, 
beskæftigelse og miljø.

Or. en

Ændringsforslag 11
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rammeprogrammet (2012-2013) bør 
være baseret på resultaterne af 
Fællesskabets syvende rammeprogram, 
som blev vedtaget ved Rådets afgørelse 
2006/970/Euratom af 18. december 2006 
om det syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007 til 2011)10, hen imod 
opbygningen af det europæiske 
forskningsrum og udvikling af 
videnøkonomien og vidensamfundet i 
Europa.

udgår

__________________
10. EUT L 460 af 30.12.2006, s. 60.

Or. en

Ændringsforslag 12
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af "Innovation i 
EU", som er et af de flagskibsinitiativer for 
Europa 2020, der blev vedtaget med 
meddelelsen fra Kommissionen af 6. 

(4) Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af "Innovation i 
EU", som er et af de flagskibsinitiativer for 
Europa 2020, der blev vedtaget med 
meddelelsen fra Kommissionen af 6. 
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oktober 2010 med titlen "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", ved at
fremme konkurrencen inden for 
videnskabelig topkvalitet og fremskynde 
udviklingen af vigtige nye innovationer på 
kerneenergiområdet med henblik på at 
imødegå energi- og 
klimaændringsudfordringerne.

oktober 2010 med titlen "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", ved at
indlede udfasningen af EU-finansiering 
til nuklear energi.

Or. en

Ændringsforslag 13
Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af "Innovation i 
EU", som er et af de flagskibsinitiativer 
for Europa 2020, der blev vedtaget med 
meddelelsen fra Kommissionen af 6. 
oktober 2010 med titlen "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", ved at 
fremme konkurrencen inden for 
videnskabelig topkvalitet og fremskynde 
udviklingen af vigtige nye innovationer på 
kerneenergiområdet med henblik på at 
imødegå energi- og 
klimaændringsudfordringerne.

(4) Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af
flagskibsinitiativet "Innovation i EU", der
blev vedtaget med meddelelsen fra 
Kommissionen af 6. oktober 2010 med 
titlen "Europa 2020-flagskibsinitiativ 
Innovation i EU" og "Flagskibsinitiativet 
Et ressourceeffektivt Europa under 
Europa 2020-strategien", ved at fremme 
konkurrencen inden for videnskabelig 
topkvalitet, fremskynde udviklingen af 
vigtige nye innovationer på 
kerneenergiområdet og udvekslingen 
mellem universiteter og industrien med 
henblik på at imødegå energi- og 
klimaændringsudfordringerne og forbedre 
bæredygtigheden af kernekraft generelt.

Or. lt

Ændringsforslag 14
Juozas Imbrasas

Forslag til afgørelse
Betragtning 4



AM\876958DA.doc 7/21 PE472.176v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af "Innovation i 
EU", som er et af de flagskibsinitiativer 
for Europa 2020, der blev vedtaget med 
meddelelsen fra Kommissionen af 6. 
oktober 2010 med titlen "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", ved at 
fremme konkurrencen inden for 
videnskabelig topkvalitet og fremskynde 
udviklingen af vigtige nye innovationer på 
kerneenergiområdet med henblik på at 
imødegå energi- og 
klimaændringsudfordringerne.

(4) Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af
flagskibsinitiativet "Innovation i EU", der 
blev vedtaget med meddelelsen fra 
Kommissionen af 6. oktober 2010 med 
titlen "Europa 2020-flagskibsinitiativ 
Innovation i EU" og "Flagskibsinitiativet 
Et ressourceeffektivt Europa under 
Europa 2020-strategien", ved at fremme 
konkurrencen inden for videnskabelig 
topkvalitet, fremskynde udviklingen af 
vigtige nye innovationer på 
kerneenergiområdet og udvekslingen 
mellem universiteter og industrien med 
henblik på at imødegå energi- og 
klimaændringsudfordringerne og forbedre 
bæredygtigheden af kernekraft generelt.

Or. lt

Ændringsforslag 15
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I en energipolitik for Europa 
anerkendes det, at kernekraft kan være en 
medvirkende faktor til øget 
konkurrenceevne, nedbringelse af CO2-
emissionerne og forsyningssikkerhed. 
Med den strategiske energiteknologiplan 
(SET-planen), som udstikkes i 
meddelelsen fra Kommissionen af 22. 
november 2007 med titlen "En strategisk 
energiteknologiplan for EU (SET-plan) –
Mod en fremtid med lavere 
kulstofemissioner"12, fremskyndes 
udviklingen af en række teknologier med 
lave kulstofemissioner. Denne plan 
omfatter kerneenergiteknologier, da de 

udgår
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har det største potentiale for at opfylde 
energi- og klimamålene på både kort og 
lang sigt.
__________________
12. KOM(2007) 723 endelig.

Or. en

Ændringsforslag 16
Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I en energipolitik for Europa 
anerkendes det, at kernekraft kan være en 
medvirkende faktor til øget 
konkurrenceevne, nedbringelse af CO2-
emissionerne og forsyningssikkerhed. Med 
den strategiske energiteknologiplan (SET-
planen), som udstikkes i meddelelsen fra 
Kommissionen af 22. november 2007 med 
titlen "En strategisk energiteknologiplan 
for EU (SET-plan) – Mod en fremtid med 
lavere kulstofemissioner", fremskyndes 
udviklingen af en række teknologier med 
lave kulstofemissioner. Denne plan 
omfatter kerneenergiteknologier, da de har 
det største potentiale for at opfylde energi-
og klimamålene på både kort og lang sigt.

(5) I en energipolitik for Europa 
anerkendes det, at kernekraft kan være en 
væsentlig medvirkende faktor til øget 
konkurrenceevne, nedbringelse af CO2-
emissionerne, forsyningssikkerhed og 
mindre afhængighed af energiforsyninger 
fra ustabile dele af verden. Med den 
strategiske energiteknologiplan (SET-
planen), som udstikkes i meddelelsen fra 
Kommissionen af 22. november 2007 med 
titlen "En strategisk energiteknologiplan 
for EU (SET-plan) – Mod en fremtid med 
lavere kulstofemissioner", fremskyndes 
udviklingen af en række teknologier med 
lave kulstofemissioner. Denne plan 
omfatter kerneenergiteknologier, da de har 
det største potentiale for at opfylde energi-
og klimamålene på både kort og lang sigt.

Or. lt

Ændringsforslag 17
Juozas Imbrasas

Forslag til afgørelse
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I en energipolitik for Europa 
anerkendes det, at kernekraft kan være en 
medvirkende faktor til øget 
konkurrenceevne, nedbringelse af CO2-
emissionerne og forsyningssikkerhed. Med 
den strategiske energiteknologiplan (SET-
planen), som udstikkes i meddelelsen fra 
Kommissionen af 22. november 2007 med 
titlen "En strategisk energiteknologiplan 
for EU (SET-plan) – Mod en fremtid med 
lavere kulstofemissioner", fremskyndes 
udviklingen af en række teknologier med 
lave kulstofemissioner. Denne plan 
omfatter kerneenergiteknologier, da de har 
det største potentiale for at opfylde energi-
og klimamålene på både kort og lang sigt.

(5) I en energipolitik for Europa 
anerkendes det, at kernekraft kan være en 
væsentlig medvirkende faktor til øget 
konkurrenceevne, nedbringelse af CO2-
emissionerne, forsyningssikkerhed og 
mindre afhængighed af energiforsyninger 
fra ustabile dele af verden. Med den 
strategiske energiteknologiplan (SET-
planen), som udstikkes i meddelelsen fra 
Kommissionen af 22. november 2007 med 
titlen "En strategisk energiteknologiplan 
for EU (SET-plan) – Mod en fremtid med 
lavere kulstofemissioner", fremskyndes 
udviklingen af en række teknologier med 
lave kulstofemissioner. Denne plan 
omfatter kerneenergiteknologier, da de har 
det største potentiale for at opfylde energi-
og klimamålene på både kort og lang sigt.

Or. lt

Ændringsforslag 18
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I SET-planen anerkendes det, at det 
inden for nuklear fission er en de vigtigste 
udfordringer at fastholde 
konkurrenceevnen inden for 
fissionsteknologi og sikre langsigtede 
affaldshåndteringsløsninger for at kunne 
opfylde Unionens energimålsætninger for 
2020. Med henblik på at opnå visionen for 
2050 om et samfund med lavere CO2-
emissioner får Fællesskabet i medfør af 
SET-planen beføjelser til at færdiggøre 
forberedelserne til en demonstration af en 
ny og mere bæredygtig generation (Gen-
IV) af fissionsreaktorer. Nærmere bestemt 

udgår
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blev der med SET-planen oprettet et 
europæisk industriinitiativ for bæredygtig 
nuklear fission.

Or. en

Ændringsforslag 19
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hvad angår fusion, anerkendes i SET-
planen vigtigheden af ITER og behovet 
for at inddrage industrien tidligt i 
forberedelsen af demonstrationer. DEMO, 
en demonstrationsmodel af et 
fusionskraftværk, udgør et langsigtet 
strategisk mål inden for fusionsforskning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 20
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Euratom har skabt et fuldt integreret 
enhedsprogram for fusionsforskning, som 
har opnået en ledende rolle inden for 
udvikling af fusion som en energikilde.

(9) Euratom har skabt et fuldt integreret 
enhedsprogram for fusionsforskning, som 
har opnået en ledende rolle inden for 
udvikling af fusion som en energikilde, 
men resultaterne er få, og 
omkostningerne er ude af kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 21
Helga Trüpel
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Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Efter Rådets afgørelse af 20. 
december 2005 om godkendelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs 
tilslutning til rammeaftalen International 
Collaboration on Research and 
Development of Generation IV Nuclear 
Energy Systems tilsluttede Fællesskabet 
sig rammeaftalen Generation-IV 
International Forum (GIF) den 11. maj 
2006. GIF samordner det multilaterale 
samarbejde inden for forskning i 
prækonceptuel design for en række 
avancerede nukleare systemer. 
Fællesskabet engagerer sig derfor i 
internationalt samarbejde inden for dette 
område, som også er nært forbundet med 
SET-planen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 22
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Virkeliggørelsen af ITER i Europa 
skal i overensstemmelse med aftalen af 
21. november 2006 om oprettelse af Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
for ITER, der skal forestå den fælles 
gennemførelse af ITER-projektet13, 
udgøre det centrale element i 
fusionsforskningen under 
rammeprogrammet (2012-2013).

udgår

__________________
13. EUT L 358 af 16.12.2006, s. 62.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De aktiviteter, Fællesskabet 
gennemfører med henblik på at 
virkeliggøre ITER, herunder især 
opførelsen af ITER i Cadarache og 
gennemførelsen af forskning og udvikling 
inden for ITER-teknologi under 
rammeprogrammet (2012-2013), skal 
styres af det europæiske fællesforetagende 
for ITER og fusionsenergiudvikling 
(Energi fra Fusion) i henhold til Rådets 
afgørelse 2007/198/Euratom af 27. marts 
2007 om oprettelse af et europæisk 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling og om tilståelse af 
fordele til det14.

udgår

__________________
14. EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

Or. en

Ændringsforslag 24
Derek Vaughan

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
rammeprogrammets varighed (2012-2013), 
der skal udgøre det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
rammeprogrammets varighed (2012-2013), 
der skal udgøre det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
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og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA).
Kommissionen fremsatte den 20. april 
2011 et forslag (KOM(2011)0206) om 
ændring af den aktuelle flerårige 
finansielle ramme i overensstemmelse 
med punkt 21-23 i IIA med henblik på 
dækning af yderligere finansieringsbehov 
til ITER-projektet i perioden 2012-2013. 
Dette forslag bør tjene som grundlag for 
en aftale mellem budgetmyndighedens to 
parter, som bør indgås i henhold til alle 
midler i IIA, uden at det går ud over 
finansieringen af andre politikområder 
under udgiftsområde 1a.

Or. en

Ændringsforslag 25
Carl Haglund

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
rammeprogrammets varighed (2012-2013), 
der skal udgøre det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
rammeprogrammets varighed (2012-2013), 
der skal udgøre det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA).
Med henblik på rammeprogrammet 
(2012-2013) under FFR for årene 2012 
og 2013 vil det være nødvendigt at ændre 
FFR ved at forhøje loftet for 
udgiftsområde 1a med 650 mio. EUR i 
2012 og med 190 mio. EUR i 2013. 
Kommissionen fremsatte den 20. april 
2011 et forslag i henhold til punkt 21-23 i 
den gældende IIA, som vil danne 
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grundlag for drøftelserne. En aftale om 
finansiering af ITER gennem yderligere 
overførsler til udgiftsområde 1a under 
FFR vil gøre det muligt hurtigt at vedtage 
Euratomforskningsprogrammet i 2011. 
Hvis margenen for udgiftsområde 2 ikke 
viser sig tilstrækkelig, eller hvis der ikke 
er andre 2011-margener under FFR til 
rådighed til overførsel til udgiftsområde 
1a i 2012 og 2013, bør 
fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres i 
henhold til punkt 27 i IIA.

Or. en

Ændringsforslag 26
Carl Haglund

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For så vidt angår FFR for 2014-
2020 bør de finansielle midler til ITER-
projektet fastlægges for hele 
programmeringsperioden, således at 
enhver overskridelse af omkostningerne 
ud over EU's bidrag på 6,6 mia. EUR til 
opførelsesfasen for ITER, der for 
øjeblikket planlægges afsluttet i 2020, 
finansieres af midler uden for lofterne for 
FFR ("ring-fencing").

Or. en

Ændringsforslag 27
Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det Fælles Forskningscenter (JRC) 
bør bidrage med at levere kundeorienteret 

(17) Det Fælles Forskningscenter (JRC) 
bør bidrage med at levere kundeorienteret 
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videnskabelig og teknologisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Unionens politikker. I 
denne henseende skal JRC fortsat fungere 
som uafhængigt referencecenter for 
videnskab og teknologi i Unionen på de 
områder, hvor det har særlig kompetence.

videnskabelig og teknologisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Unionens politikker. I 
denne henseende skal JRC fortsat fungere 
som uafhængigt referencecenter for 
videnskab og teknologi og den nyeste 
ekspertviden inden for nuklear sikkerhed 
og sikkerhed i reaktorer i Unionen på de 
områder, hvor det har særlig kompetence.

Or. lt

Ændringsforslag 28
Juozas Imbrasas

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det Fælles Forskningscenter (JRC) 
bør bidrage med at levere kundeorienteret 
videnskabelig og teknologisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Unionens politikker. I 
denne henseende skal JRC fortsat fungere 
som uafhængigt referencecenter for 
videnskab og teknologi i Unionen på de 
områder, hvor det har særlig kompetence.

(17) Det Fælles Forskningscenter (JRC) 
bør bidrage med at levere kundeorienteret 
videnskabelig og teknologisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Unionens politikker. I 
denne henseende skal JRC fortsat fungere 
som uafhængigt referencecenter for 
videnskab og teknologi og den nyeste 
ekspertviden inden for nuklear sikkerhed 
og sikkerhed i reaktorer i Unionen på de 
områder, hvor det har særlig kompetence.

Or. lt

Ændringsforslag 29
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i fusionsenergi, hvor målet er 
at udvikle teknologien til en sikker, 
bæredygtig, miljømæssigt forsvarlig og 

udgår
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økonomisk levedygtig energikilde

Or. en

Ændringsforslag 30
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nuklear fission og strålingsbeskyttelse, 
hvor målet er at forbedre 
ressourceudnyttelsen, 
omkostningseffektiviteten og især
sikkerheden i forbindelse med nuklear 
fission og anvendelser af stråling inden for 
industri og lægevidenskab.

b) nuklear fission og strålingsbeskyttelse, 
hvor målet er at forbedre sikkerheden i 
forbindelse med nuklear fission og 
anvendelser af stråling inden for industri 
og lægevidenskab. Der bør især lægges 
vægt på forskning om nedlæggelse af 
kernekraftværker.

Or. en

Ændringsforslag 31
Carl Haglund

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Maksimalbeløbet for gennemførelse af 
rammeprogrammet (2012-2013) skal være 
2 560 270 000 EUR. Beløbet fordeles 
således (i EUR):

Maksimalbeløbet for gennemførelse af 
rammeprogrammet (2012-2013) skal være 
2 100 270 000 EUR. Beløbet fordeles 
således (i EUR):

Or. en

Ændringsforslag 32
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fusionsenergiforskning: 2 208 809 000 fusionsenergiforskning: 10 000 000

Or. en

Ændringsforslag 33
Carl Haglund

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fusionsenergiforskning: 2 208 809 000 fusionsenergiforskning: 1 748 809 000

Or. en

Ændringsforslag 34
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kernespaltning og strålingsbeskyttelse: 
118 245 000

nuklear sikkerhed, forbedring af 
forvaltningen af nukleart affald og 
strålingsbeskyttelse: 118 245 000

Or. en

Ændringsforslag 35
Carl Haglund

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kernespaltning og strålingsbeskyttelse: 118 
245 000

kernespaltning, navnlig vedrørende 
nuklear sikkerhed, forbedring af 
forvaltningen af nukleart affald og 



PE472.176v01-00 18/21 AM\876958DA.doc

DA

strålingsbeskyttelse: 118 245 000

Or. en

Ændringsforslag 36
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del I.A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I.A. FORSKNING I FUSIONSENERGI udgår
Mål
At udvikle videnbasen for og virkeliggøre 
ITER som det væsentligste skridt i retning 
af udviklingen af prototypereaktorer til 
kraftværker, som er sikre, bæredygtige, 
miljømæssigt forsvarlige og økonomisk 
levedygtige. 
Baggrund
Fusionsenergi har potentialet til at levere 
et stort bidrag til virkeliggørelsen af målet 
om en bæredygtig og sikker 
energiforsyning til Unionen om få årtier. 
Hvis det lykkes, vil der kunne leveres 
energi, som er sikker, bæredygtig og 
miljøvenlig. Det langsigtede mål for 
europæisk forskning i fusionsenergi, som 
omfatter alle fusionsenergiaktiviteter i 
medlemsstaterne og associerede 
tredjelande, er den fælles virkeliggørelse 
af prototypereaktorer til el-værker, som 
imødekommer alle disse krav og er 
økonomisk levedygtige.
Hovedprioriteten for strategien til at opnå 
det langsigtede mål er opførelsen af ITER 
(et stort forsøgsanlæg, som skal 
demonstrere fusionskraftens 
videnskabelige og tekniske 
gennemførlighed), der skal efterfølges af 
opførelsen af en demonstrationsmodel af 
et fusionskraftværk (DEMO). Opførelsen 
af ITER skal ledsages af FoU-støtte til 
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ITER og til de begrænsede aktiviteter 
inden for teknologi og fysik, som er 
nødvendig for DEMO. 
Det globale aspekt inden for forskning og 
udvikling i fusion består af aftalen om 
oprettelse af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER og 
aftalen mellem Japans regering og 
Fællesskabet om den bredere strategi på 
området for fusionsenergiforskning.
Det internationale samarbejde sikres også 
gennem otte gældende bilaterale 
fusionssamarbejdsaftaler mellem EU og 
tredjelande.
Aktiviteter
1. Virkeliggørelse af ITER
Dette omfatter aktiviteter med henblik på 
den fælles virkeliggørelse af ITER, 
herunder navnlig forvaltning af den 
internationale organisation ITER og det 
europæiske fællesforetagende for ITER, 
forvaltning og ansættelse af personale, 
generel teknisk og administrativ bistand, 
konstruktion af udstyr og installationer 
samt støtte til projektet under opførelsen.
2. FoU til forberedelse af ITER's drift
Et målrettet fysik- og teknologiprogram 
skal benytte fusionsforskningsprojektet 
(JET) og andre anlæg til magnetisk 
indeslutning, der er relevante for ITER. 
Under programmet vurderes vigtige 
ITER-teknologier, ITER-projektudvalget 
konsolideres, og ITER-driften forberedes.
3. Begrænsede teknologiaktiviteter til 
forberedelse af DEMO-kraftværket
Fusionsmaterialer og nøgleteknologier til 
fusion udvikles yderligere, og det arbejde, 
der udføres af det hold, der forbereder 
opførelsen af det internationale 
fusionsmaterialebestrålingsanlæg 
(IFMIF), skal fortsætte.
4. Langsigtede FoU-aktiviteter
Der skal gennemføres begrænsede 
aktiviteter inden for forbedrede koncepter 
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for magnetiske indeslutningssystemer 
(med fokus på forberedelse af drift af W7-
X stellaratoren) og inden for teori og 
modellering med sigte på en omfattende 
forståelse af fusionsplasmaer.
5. Menneskelige ressourcer og 
uddannelse
På baggrund af ITER's behov på kort og 
mellemlang sigt og med henblik på 
videreudvikling af fusion vil der blive 
iværksat initiativer til uddannelse af en 
"ITER-generation", så der er personale 
nok til rådighed med den nødvendige 
kompetence, uddannelse og erfaring på 
højt niveau.
6. Infrastrukturer
ITER skal være en ny 
forskningsinfrastruktur med en stærk 
europæisk dimension.
7. Industri- og teknologioverførsel
Der er behov for nye organisatoriske 
strukturer for at sikre hurtig overførsel af 
ITER-innovation til den europæiske 
industri. Denne opgave skal løses af 
Fusion Industry Innovation Forum, som 
skal udvikle en køreplan for 
fusionsteknologi og initiativer til 
udvikling af menneskelige ressourcer med 
fokus på innovation og potentiale til at 
udvikle nye produkter og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 37
Helga Trüpel

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del I.B – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kernekraft udgør et vigtigt element i 
debatten om bekæmpelse af 
klimaændringer og mindskning af 

udgår
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Europas afhængighed af importeret 
energi. Mere avanceret 
kernekraftteknologi kan stille betydelige 
forbedringer i udsigt, hvad angår 
effektivitet og forbrug af ressourcer, 
samtidig med at den sikrer højere 
sikkerhedsstandarder og frembringer 
mindre affald end nuværende teknologier. 
De nuværende europæiske initiativer på 
dette område ligger inden for rammerne 
af den strategiske energiteknologiplan 
(SET-planen), som er blevet godkendt af 
Rådet og Europa-Parlamentet, og som 
også bidrager til det samarbejde, der 
finder sted med store tredjelande i 
Generation IV International Forum 
(GIF).

Or. en


