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Ändringsförslag 7
Derek Vaughan

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser inte att det 
särskilda referensbelopp som anges i 
lagförslaget är förenligt med taket för 
rubrik 1a i den nuvarande fleråriga 
budgetramen 2007–2013. Parlamentet har 
tagit del av kommissionens förslag av den 
20 april 2011 (KOM(2011)0226) om 
ändring av den nuvarande fleråriga 
budgetramen på grundval av 
punkterna 21–23 i det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning (IIA) för att 
möta Iter-projektets ytterligare 
oförutsedda finansieringsbehov för 
åren 2012–2013. Parlamentet är berett att 
inleda förhandlingar med den andra 
grenen av budgetmyndigheten, med det 
interinstitutionella avtalet och alla dess 
möjligheter som utgångspunkt, i syfte att 
nå en snabb överenskommelse om 
finansieringen av Euratoms 
forskningsprogram senast vid utgången 
av 2011. Parlamentet påminner om att det 
motsätter sig alla former av omfördelning 
från det sjunde ramprogrammet för 
forskning, vilket kommissionen föreslår i 
ovannämnda förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det har tydligt visat sig att 
kärnenergins risker har blivit ohanterliga.

Or. en

Ändringsförslag 9
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Knappt några framgångar har gjorts 
de senaste årtiondena inom produktionen 
av fusionsenergi, trots miljarder i 
forskningsanslag från EU.

Or. en

Ändringsförslag 10
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens verksamhet 
inom området forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013) (nedan 
kallat ramprogrammet (2012–2013)) bör
komplettera andra forskningspolitiska 
EU-åtgärder som krävs för att Europa 
2020-strategin ska kunna genomföras 

(2) Ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens verksamhet 
inom området forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013) (nedan 
kallat ramprogrammet (2012–2013)) bör
utgöra början av en utfasningsprocess för 
EU:s investeringar i kärnenergi. En 
sådan utfasning skulle frigöra mycket 
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enligt kommissionens meddelande av den 
3 mars 2010 Europa 2020 – En strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla, 
framför allt de som avser utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
sysselsättning och miljö.

välbehövliga medel för framtidsinriktade 
och mycket mindre riskabla investeringar 
i forskning och teknik.

Or. en

Ändringsförslag 11
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bygga vidare på resultaten av 
gemenskapens sjunde ramprogram som 
antogs genom rådets beslut 
2006/970/Euratom av den 
18 december 2006 om sjunde 
ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet 
(2007-2011)10 för att skapa det europeiska 
området för forskningsverksamhet och 
utveckla en kunskapsbaserad ekonomi 
och ett kunskapsbaserat samhälle i 
Europa.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 12
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till genomförandet av 
Innovationsunionen, ett av 
flaggskeppsinitiativen i Europa 2020 som 
antogs genom kommissionens meddelande 
av den 6 oktober 2010 Flaggskeppsinitiativ 
i Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen genom att öka 
konkurrensen för vetenskaplig 
spetskompetens och påskynda införandet 
av viktiga innovationer på 
kärnenergiområdet för att åtgärda frågor 
om energi och klimatförändring.

(4) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till genomförandet av 
Innovationsunionen, ett av 
flaggskeppsinitiativen i Europa 2020 som 
antogs genom kommissionens meddelande 
av den 6 oktober 2010
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen”
genom att inleda en utfasningsprocess för 
EU:s finansiering av kärnenergi.

Or. en

Ändringsförslag 13
Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till genomförandet av 
Innovationsunionen, ett av 
flaggskeppsinitiativen i Europa 2020 som 
antogs genom kommissionens meddelande 
av den 6 oktober 2010 Flaggskeppsinitiativ 
i Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen genom att öka 
konkurrensen för vetenskaplig 
spetskompetens och påskynda införandet 
av viktiga innovationer på 
kärnenergiområdet för att åtgärda frågor 
om energi och klimatförändring.

(4) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till genomförandet av
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, 
som antogs genom kommissionens 
meddelande av den 6 oktober 2010
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen”, och 
flaggskeppsinitiativet ”Ett resurseffektivt 
Europa” som en del av 
Europa 2020-strategin, genom att öka 
konkurrensen för vetenskaplig 
spetskompetens och påskynda
överföringen och införandet av viktiga 
innovationer på kärnenergiområdet mellan 
universiteten och näringslivet för att 
åtgärda frågor om energi och 
klimatförändring och rent allmänt 
förbättra kärnkraftens hållbarhet.



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

SV

Or. lt

Ändringsförslag 14
Juozas Imbrasas

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till genomförandet av 
Innovationsunionen, ett av 
flaggskeppsinitiativen i Europa 2020 som 
antogs genom kommissionens meddelande 
av den 6 oktober 2010 Flaggskeppsinitiativ 
i Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen genom att öka 
konkurrensen för vetenskaplig 
spetskompetens och påskynda införandet 
av viktiga innovationer på 
kärnenergiområdet för att åtgärda frågor 
om energi och klimatförändring.

(4) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till genomförandet av
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, 
som antogs genom kommissionens 
meddelande av den 6 oktober 2010
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen”, och 
flaggskeppsinitiativet ”Ett resurseffektivt 
Europa” som en del av 
Europa 2020-strategin, genom att öka 
konkurrensen för vetenskaplig 
spetskompetens och påskynda
överföringen och införandet av viktiga 
innovationer på kärnenergiområdet mellan 
universiteten och näringslivet för att 
åtgärda frågor om energi och 
klimatförändring och rent allmänt 
förbättra kärnkraftens hållbarhet.

Or. lt

Ändringsförslag 15
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I EU:s energipolitik bekräftas 
kärnkraftens potentiella bidrag på 
områdena konkurrenskraft, minskning av 
koldioxidutsläpp och trygg 
energiförsörjning. Den europeiska 

utgår
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strategiska planen för energiteknik som 
beskrivs i kommissionens meddelande av 
den 22 november 2007 En europeisk 
strategisk plan för energiteknik 
(SET-plan) – ”Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp”12 påskyndar 
utvecklingen av en uppsättning tekniker 
med låga koldioxidutsläpp. Där ingår 
kärnenergiteknik, eftersom den har den 
största potentialen att nå energi- och 
klimatmålen på både kort och längre sikt.
__________________
12 KOM(2007)0723.

Or. en

Ändringsförslag 16
Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I EU:s energipolitik bekräftas 
kärnkraftens potentiella bidrag på 
områdena konkurrenskraft, minskning av 
koldioxidutsläpp och trygg 
energiförsörjning. Den europeiska 
strategiska planen för energiteknik som 
beskrivs i kommissionens meddelande av 
den 22 november 2007 En europeisk 
strategisk plan för energiteknik (SET-plan) 
– ”Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp” påskyndar utvecklingen 
av en uppsättning tekniker med låga 
koldioxidutsläpp. Där ingår 
kärnenergiteknik, eftersom den har den 
största potentialen att nå energi- och 
klimatmålen på både kort och längre sikt.

(5) I EU:s energipolitik bekräftas 
kärnkraftens avsevärda potentiella bidrag 
på områdena konkurrenskraft, minskning 
av koldioxidutsläpp, trygg 
energiförsörjning och minskat beroende av 
energiförsörjning från instabila delar av 
världen. Den europeiska strategiska planen 
för energiteknik som beskrivs i 
kommissionens meddelande av den 
22 november 2007 ”En europeisk 
strategisk plan för energiteknik (SET-plan) 
– Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp” påskyndar utvecklingen 
av en uppsättning tekniker med låga 
koldioxidutsläpp. Där ingår 
kärnenergiteknik, eftersom den har den 
största potentialen att nå energi- och 
klimatmålen på både kort och längre sikt.

Or. lt
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Ändringsförslag 17
Juozas Imbrasas

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I EU:s energipolitik bekräftas 
kärnkraftens potentiella bidrag på 
områdena konkurrenskraft, minskning av 
koldioxidutsläpp och trygg 
energiförsörjning. Den europeiska 
strategiska planen för energiteknik som 
beskrivs i kommissionens meddelande av 
den 22 november 2007 En europeisk 
strategisk plan för energiteknik (SET-plan) 
– ”Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp” påskyndar utvecklingen 
av en uppsättning tekniker med låga 
koldioxidutsläpp. Där ingår 
kärnenergiteknik, eftersom den har den 
största potentialen att nå energi- och 
klimatmålen på både kort och längre sikt.

(5) I EU:s energipolitik bekräftas 
kärnkraftens avsevärda potentiella bidrag 
på områdena konkurrenskraft, minskning 
av koldioxidutsläpp, trygg 
energiförsörjning och minskat beroende av 
energiförsörjning från instabila delar av 
världen. Den europeiska strategiska planen 
för energiteknik som beskrivs i 
kommissionens meddelande av den 
22 november 2007 ”En europeisk 
strategisk plan för energiteknik (SET-plan) 
– Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp” påskyndar utvecklingen 
av en uppsättning tekniker med låga 
koldioxidutsläpp. Där ingår 
kärnenergiteknik, eftersom den har den 
största potentialen att nå energi- och 
klimatmålen på både kort och längre sikt.

Or. lt

Ändringsförslag 18
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I den europeiska strategiska planen 
för energiteknik bekräftas det att de 
främsta tekniska utmaningarna på 
området kärnfission för att nå unionens 
energimål till 2020 är att bibehålla 
konkurrenskraften inom fissionsteknik 
och att garantera långsiktiga lösningar 

utgår
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för avfallshantering. För att förverkliga 
visionen för 2050 om ett koldioxidsnålt 
samhälle får gemenskapen genom planen 
mandat att slutföra förberedelserna för att 
demonstrera en ny generation (fjärde 
generationen) fissionsreaktorer för ökad 
hållbarhet. I synnerhet inrättas det 
europeiska industriella initiativet för 
hållbar kärnenergi.

Or. en

Ändringsförslag 19
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) På området fusion bekräftas i den 
europeiska strategiska planen för 
energiteknik vikten av Iter och behovet av 
att involvera industrin tidigt under 
förberedelserna av 
demonstrationsåtgärder. Demo, ett 
fusionskraftverk för demonstration, utgör 
ett långsiktigt strategiskt mål inom 
fusionsforskningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Euratom har skapat ett gemensamt helt 
integrerat fusionsforskningsprogram som 
har tagit en ledande internationell roll i 
utvecklingen av fusion som energikälla.

(9) Euratom har skapat ett gemensamt helt 
integrerat fusionsforskningsprogram som 
har tagit en ledande internationell roll i 
utvecklingen av fusion som energikälla, 
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men resultaten är blygsamma och 
kostnaderna skenar iväg.

Or. en

Ändringsförslag 21
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Efter rådets beslut av den 
20 december 2005 avseende godkännande 
av Europeiska atomenergigemenskapens 
anslutning till ett ramavtal för 
internationellt samarbete om forskning 
om och utveckling av den fjärde 
generationens kärnenergisystem, anslöt 
sig gemenskapen till ramavtalet fjärde 
generationens internationella forum den 
11 maj 2006. Fjärde generationens 
internationella forum samordnar 
multilateralt samarbete inom forskning 
om konstruktionsutkast om ett antal 
avancerade kärnenergisystem. 
Gemenskapen har därför åtagit sig att 
samarbeta internationellt på detta 
område, som också är nära kopplat till 
den europeiska strategiska planen för 
energiteknik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 22
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Genomförandet av Iter i Europa, i utgår
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enlighet med avtalet av den 
21 november 2006 om upprättande av den 
internationella 
fusionsenergiorganisationen för 
gemensamt genomförande av 
Iter-projektet13, bör stå i centrum för 
fusionsforskning inom ramen för 
ramprogrammet (2012–2013).
__________________
13 EUT L 358, 16.12.2006, s. 62.

Or. en

Ändringsförslag 23
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Gemenskapens insatser för att 
genomföra Iter-projektet, i synnerhet 
byggandet av Iter i Cadarache och FoU 
om Iter-tekniken under ramprogrammet 
(2012–2013) kommer att styras av det 
europeiska gemensamma företaget för 
Iter och utveckling av fusionsenergi, efter 
rådets beslut 2007/198/Euratom av den 
27 mars 2007 om inrättande av ett 
europeiskt gemensamt företag för Iter och 
utveckling av fusionsenergi samt om 
beviljande av förmåner till detta företag14.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 24
Derek Vaughan

Förslag till beslut
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta beslut bör fastställa, för 
ramprogrammets (2012–2013) hela löptid, 
en finansieringsram som utgör den 
särskilda referensen enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning, för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet.

(16) Detta beslut bör fastställa, för 
ramprogrammets (2012–2013) hela löptid, 
en finansieringsram som utgör den 
särskilda referensen enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning (IIA), för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet. Den 20 april 2011 lade 
kommissionen fram ett förslag 
(KOM(2011)0206) om ändring av den 
nuvarande fleråriga budgetramen 
2007-2013 på grundval av punkterna 
21-23 i IIA för att möta Iter-projektets 
ytterligare oförutsedda 
finansieringsbehov för åren 2012–2013. 
Förslaget bör ligga till grund för ett avtal 
mellan budgetmyndighetens båda grenar, 
vilket bör ingås med det 
interinstitutionella avtalet och alla dess 
möjligheter som utgångspunkt och utan 
att det äventyrar finansieringen av andra 
strategier under rubrik 1a.

Or. en

Ändringsförslag 25
Carl Haglund

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta beslut bör fastställa, för 
ramprogrammets (2012–2013) hela löptid, 
en finansieringsram som utgör den 
särskilda referensen enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 

(16) Detta beslut bör fastställa, för 
ramprogrammets (2012–2013) hela löptid, 
en finansieringsram som utgör den 
särskilda referensen enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
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kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning, för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet.

kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning (IIA), för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet. För att ge utrymme åt 
ramprogrammet (2012–2013) i den 
fleråriga budgetramen för 2012 och 2013 
kommer det att bli nödvändigt att ändra 
den fleråriga budgetramen genom att höja 
taket för rubrik 1a med 650 miljoner euro 
2012 och med 190 miljoner euro 2013. 
Kommissionen lade den 20 april 2011 
fram ett förslag som bygger på 
punkterna 21–23 i nuvarande IIA som 
kommer att ligga till grund för 
förhandlingarna. Ett avtal om 
finansieringen av Iter genom ytterligare 
överföringar till rubrik 1a i den fleråriga 
budgetramen skulle möjliggöra ett snabbt 
antagande av Euratoms 
forskningsprogram 2011. Om marginalen 
i rubrik 2 inte räcker eller om inga andra 
marginaler för 2011 i den fleråriga 
budgetramen kan överföras till rubrik 1a 
för 2012 och 2013 bör det 
flexibilitetsinstrument som avses i 
punkt 27 i IIA användas.

Or. en

Ändringsförslag 26
Carl Haglund

Förslag till beslut
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) När det gäller den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 bör de 
finansiella resurser som ska avsättas för 
Iter-projektet fastställas för hela 
programperioden så att allt eventuellt 
överskridande av kostnaderna utöver 
EU-bidraget på 6,6 miljarder euro för 
Iters konstruktionsfas, som för 
närvarande planeras slutföras 2020, 
finansieras utanför den fleråriga 
budgetramens tak (”öronmärkning”).
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Or. en

Ändringsförslag 27
Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Gemensamma forskningscentrumet 
bör bidra till att tillhandahålla ett 
kundinriktat vetenskapligt och tekniskt 
stöd för utformning, utveckling, 
genomförande och övervakning av 
unionspolitiken. I det avseendet bör 
gemensamma forskningscentrumet även 
fortsättningsvis vara ett oberoende 
referenscentrum för vetenskap och teknik 
inom unionen på de områden där det har 
särskild kompetens.

(17) Gemensamma forskningscentrumet 
bör bidra till att tillhandahålla ett 
kundinriktat vetenskapligt och tekniskt 
stöd för utformning, utveckling, 
genomförande och övervakning av 
unionspolitiken. I det avseendet bör 
gemensamma forskningscentrumet även 
fortsättningsvis vara ett oberoende 
referenscentrum för vetenskap och teknik, 
liksom för den senaste expertisen inom
kärn- och reaktorsäkerhet, inom unionen 
på de områden där det har särskild 
kompetens.

Or. lt

Ändringsförslag 28
Juozas Imbrasas

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Gemensamma forskningscentrumet 
bör bidra till att tillhandahålla ett 
kundinriktat vetenskapligt och tekniskt 
stöd för utformning, utveckling, 
genomförande och övervakning av 
unionspolitiken. I det avseendet bör 
gemensamma forskningscentrumet även 
fortsättningsvis vara ett oberoende 
referenscentrum för vetenskap och teknik 
inom unionen på de områden där det har 

(17) Gemensamma forskningscentrumet 
bör bidra till att tillhandahålla ett 
kundinriktat vetenskapligt och tekniskt 
stöd för utformning, utveckling, 
genomförande och övervakning av 
unionspolitiken. I det avseendet bör 
gemensamma forskningscentrumet även 
fortsättningsvis vara ett oberoende 
referenscentrum för vetenskap och teknik, 
liksom för den senaste expertisen inom
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särskild kompetens. kärn- och reaktorsäkerhet, inom unionen 
på de områden där det har särskild 
kompetens.

Or. lt

Ändringsförslag 29
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Forskning om fusionsenergi, i syfte att 
utveckla teknik för en säker, hållbar, 
miljövänlig och ekonomiskt livskraftig 
energikälla.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kärnklyvning och strålskydd, i syfte att 
förbättra framför allt säkerhet, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
inom kärnklyvning och annan användning 
av strålning inom industri och medicin.

b) Kärnklyvning och strålskydd, i syfte att 
förbättra framför allt säkerhet inom 
kärnklyvning och annan användning av 
strålning inom industri och medicin.
Särskild tonvikt bör läggas vid forskning 
om nedläggning av kärnkraftverk.

Or. en

Ändringsförslag 31
Carl Haglund

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det totala beloppet för genomförandet av 
ramprogrammet (2012–2013) ska vara
2 560 270 000 euro. Beloppet ska fördelas 
enligt följande (i euro):

Det totala beloppet för genomförandet av 
ramprogrammet (2012–2013) ska vara
2 100 270 000 euro. Beloppet ska fördelas 
enligt följande (i euro):

Or. en

Ändringsförslag 32
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fusionsenergiforskning 2 208 809 000. – Fusionsenergiforskning 10 000 000.

Or. en

Ändringsförslag 33
Carl Haglund

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fusionsenergiforskning 2 208 809 000. – Fusionsenergiforskning 1 748 809 000.

Or. en

Ändringsförslag 34
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kärnfission och strålskydd 118 245 000. – Kärnsäkerhet, att förbättra hanteringen 
av kärnavfall och strålskydd 118 245 000.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Carl Haglund

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kärnfission och strålskydd 118 245 000. – Kärnfission, särskilt säkerheten, att 
förbättra hanteringen av kärnavfall och 
strålskydd 118 245 000.

Or. en

Ändringsförslag 36
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke I.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I.A. FORSKNING OM 
FUSIONSENERGI

utgår

Syfte
Att utveckla en kunskapsbas för och 
genomföra Iter som ett viktigt steg mot 
byggandet av prototypreaktorer för 
kraftstationer som är säkra, hållbara, 
miljövänliga och ekonomiskt livskraftiga. 
Bakgrund
Fusion kan inom några decennier komma 
att bli ett viktigt bidrag till en hållbar och 
säker energiförsörjning i unionen. Om 
man lyckas utveckla den får vi energi som 
är säker, hållbar och miljövänlig. Det 
långsiktiga målet med europeisk 
forskning, vilken omfattar 
fusionsforskning i både medlemsstaterna 
och associerade tredje länder, är att 
gemensamt skapa prototypreaktorer för 
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kraftstationer som uppfyller dessa krav 
och samtidigt är ekonomiskt livskraftiga.
Den första prioriteringen i strategin för 
att nå det långsiktiga målet är byggandet 
av ITER (en omfattande 
experimentanläggning som ska visa 
fusionskraftens vetenskapliga och 
tekniska genomförbarhet), följt av 
byggandet av Demo, en 
fusionskraftstation för demonstration. 
Byggandet av Iter kommer att åtföljas av 
ett fokuserat program för FoU-stöd till 
Iter och för vissa åtgärder avseende den 
teknik och fysik som krävs för Demo. 
Forskning och utveckling av fusion har 
en global dimension genom 
överenskommelsen om den internationella 
fusionsenergiorganisationen för Iter och 
överenskommelsen mellan Japans 
regering och gemenskapen om 
verksamhet med bredare inriktning inom 
området fusionsenergiforskning.
Man samarbetar även internationellt, 
inom ramen för åtta gällande bilaterala 
fusionssamarbetsavtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer.
Åtgärder
1. Genomförande av Iter
Detta innefattar verksamhet för ett 
gemensamt genomförande av Iter, särskilt 
när det gäller styrningen av den 
internationella Iter-organisationen och 
det gemensamma europeiska företaget för 
Iter, ledning och anställning av personal, 
allmänt tekniskt och administrativt stöd, 
konstruktion av utrustning och 
installationer samt projektstöd under 
byggandet.
2. FoU som förberedelse av Iters drift
Ett målinriktat program för fysik och 
teknik kommer att utnyttja Jet och andra 
anordningar för magnetisk inneslutning 
som är relevanta för Iter. Särskilda 
viktiga Iter-tekniker kommer att bedömas, 
projektval inom Iter konsolideras och 
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driften av Iter förberedas.
3. Vissa tekniska förberedelser inför 
Demo
Fusionsmaterial och nyckelteknik för 
fusion kommer att utvecklas ytterligare, 
och den särskilda gruppen som förbereder 
byggandet av den internationella 
anläggningen för bestrålning av 
fusionsmaterial kommer att fortsätta med 
sitt arbete.
4. FoU-verksamhet på längre sikt
Man kommer att vidta vissa åtgärder för 
förbättrade koncept för magnetisk 
inneslutning (inriktade på ett slutförande 
av W7-X-stellaratorn), teori och 
modellering med sikte på en komplett 
förståelse av fusionsplasma.
5. Mänskliga resurser och utbildning
När det gäller omedelbara behov och 
behov på medellång sikt för Iter, och även 
vidareutvecklingen av fusion, kommer 
åtgärder att vidtas för att utbilda 
”Iter-generationen”, i fråga om antal, 
kompetens, utbildningsnivå och 
erfarenhet.
6. Infrastruktur
Iter kommer att vara ny 
forskningsinfrastruktur med en stark 
europeisk dimension
7. Industri och tekniköverföring
Nya organisationsstrukturer krävs för 
snabb överföring av innovationer som 
härleds från Iter till europeisk industri. 
Detta blir en uppgift för fusionsindustrins 
innovationsforum (Fusion Industry 
Innovation Forum) där man kommer att 
ta fram en färdplan för fusionsteknik och 
initiativ för personalutveckling, med 
tyngdpunkten på innovation och potential 
för nya produkter och tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Helga Trüpel

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke I.B – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnenergi är ett viktigt argument i 
debatten om kampen mot 
klimatförändringar och minskning av 
Europas beroende av importerad energi. 
Ännu mer avancerad kärnteknik gör det 
möjligt att avsevärt förbättra effektiviteten 
och utnyttjandet av resurserna, samtidigt 
som ännu högre säkerhetsnivåer 
garanteras och mindre avfall produceras 
än med dagens anläggningar. Aktuella 
EU-initiativ på området ligger inom 
tillämpningsområdet för den strategiska 
EU-planen för energiteknik, som 
godkänts av rådet och 
Europaparlamentet, och som bidrar till 
samverkansinsatser med viktiga 
tredjeländer inom fjärde generationens 
internationella forum.

utgår

Or. en


