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Ændringsforslag 5
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
rammeprogram for forskning og 
uddannelse på det nukleare område for 
2012-2013, i det følgende benævnt 
”rammeprogrammet (2012-2013)”, er
vedtaget ved Rådets afgørelse nr. 
…/…/Euratom af … om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare
område (2012-2013). Det påhviler 
Kommissionen at gennemføre 
rammeprogrammet (2012-2013) og dets 
særprogrammer, herunder at forvalte de 
finansieringsmæssige aspekter af 
gennemførelsen.

(1) Formålet med Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område for 2012-2013, i det følgende 
benævnt ”rammeprogrammet (2012-
2013)”, som blev vedtaget ved Rådets 
afgørelse nr. …/…/Euratom af … om Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs 
rammeprogram for forskning og 
uddannelse på det nukleare område (2012-
2013) er at supplere EU's øvrige 
forskningspolitiske aktioner, som er 
nødvendige for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, navnlig dem der 
vedrører almen og faglig uddannelse, 
konkurrenceevne og innovation, industri, 
beskæftigelse og miljø. Det påhviler 
Kommissionen at gennemføre 
rammeprogrammet (2012-2013) og dets 
særprogrammer, herunder at forvalte de 
finansieringsmæssige aspekter af 
gennemførelsen.

Or. lt

Ændringsforslag 6
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) rammeprogrammet (2012-2013) bør 
kunne bidrage til virkeliggørelsen af en 
Innovationsunion, der er et af 
flagskibsinitiativerne under Europa-2020-
strategien ved at styrke konkurrencevenen 
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gennem videnskabelige toppræstationer 
og en fremskyndet gennemførelse af 
central innovation inden for kerneenergi,
herunder kernefusion og sikkerhed, 
hvilket også vil bidrage til at imødegå 
udfordringerne inden for energisektoren 
og fra klimaforandringerne; 

Or. lt

Ændringsforslag 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) udformningen og gennemførelsen af 
rammeprogrammet (2012-2013) bør bygge 
på principperne om enkelthed, stabilitet, 
åbenhed, juridisk sikkerhed, konsekvens, 
højeste kvalitet og tillid i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets henstillinger i 
betænkningen om forenkling f 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne;

Or. en

Ændringsforslag 8
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) der bør lægges større vægt på og 
afsættes flere bevillinger til initiativer, 
som supplerer den egentlige 
atomforskning, navnlig for så vidt angår 
investeringer i humankapital og aktioner, 
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som sigter mod at modvirke risikoen for 
mangel på ekspertise i de kommende år 
(f.eks. forskningsstipendier på 
atomområdet) med et deraf følgende tab 
af EU's førerplads;

Or. en

Ændringsforslag 9
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) opmærksomheden bør særlig være 
koncentreret om udviklingen af 
aftaleformer som mindsker risikoen for 
fejlslagning og om omfordeling af risiko 
og omkostninger over en tidsperiode;

Or. en

Ændringsforslag 10
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Rammeprogrammet (2012-2013) bør 
fremme deltagelse fra Fællesskabets 
fjernområder og fra et bredt spektrum af 
virksomheder, forskningscentre og 
universiteter.

(8) Rammeprogrammet (2012-2013) bør 
fremme deltagelse fra Fællesskabets 
fjernområder og fra et bredt spektrum af 
virksomheder, forskningscentre og 
universiteter, hvis forskningsaktiviteter 
skal bygge på respekt for grundlæggende 
etiske principper, navnlig dem der er 
indeholdt i chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union: 

Or. lt
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Ændringsforslag 11
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) gennemførelsen af ITER i Europa i 
overensstemmelse med aftalen af 21. 
november 2006 om etablering af Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
ITER som led i den fælles gennemførelse 
af ITER-projektet bør udgøre et centralt 
element i forskningsaktiviteterne på 
fusionsområdet i henhold til 
rammeprogrammet (2012-2013);

Or. lt

Ændringsforslag 12
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Særlige regler for fusionsenergiforskning
Forskrifterne i dette kapitel gælder med 
forbehold af de særlige regler for 
aktiviteter under forskningstemaet 
fusionsenergiforskning, jf. kapitel IV.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til, at deltagelsesreglerne ikke finder anvendelse af fusionsforskning: Det 
er navnlig legitimt at give udtryk for bekymring over SMV'ernes lave deltagelsesgrad i 
fusionsforskningsprogrammet. 
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Ændringsforslag 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. samtlige stadier i processen bør gøres 
optimal for at undgå forsinkelser og 
fremme omkostningseffektiviteten; dette 
omfatter adgang til udkast til 
arbejdsprogrammer, offentliggørelse af 
indkaldelser af forslag, udarbejdelse af 
forslag, udvælgelsesproceduren og den tid 
det tager at godkende og udbetale støtte;

Or. en

Ændringsforslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger for at sikre en 
rimelig kønsbalance, når der nedsættes 
grupper af uafhængige eksperter.

Når der nedsættes grupper af uafhængige 
eksperter træffes der foranstaltninger for at 
sikre en rimelig kønsbalance og balance 
mellem medlemsstater, som udfører 
forskning og uddannelse på atomområdet 
og beslægtede fag;

Or. ro

Begrundelse

Når der nedsættes grupper af uafhængige eksperter er det vigtigt, at der træffes 
foranstaltninger for ikke blot at sikre en rimelig kønsbalance men også balance mellem 
medlemsstater, som udfører forskning og uddannelse på atomområdet og beslægtede fag



PE472.072v01-00 8/12 AM\876459DA.doc

DA

Ændringsforslag 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der skal være fratrukket ikke-
støtteberettigede omkostninger, herunder 
identificerbare indirekte skatter som f.eks. 
moms, afgifter, debetrenter, hensættelser 
til dækning af eventuelle fremtidige tab 
eller forpligtelser, valutatab, omkostninger 
i forbindelse med kapitalforrentning, 
omkostninger, der er anmeldt, afholdt eller 
godtgjort som led i et andet EU-projekt, 
gæld og gældsomkostninger, 
uforholdsmæssigt store eller letsindigt 
afholdte udgifter og alle andre 
omkostninger, der ikke opfylder 
betingelserne i litra a) til d).

e) der skal være fratrukket ikke-
støtteberettigede omkostninger, herunder 
identificerbare indirekte skatter som f.eks. 
ikke-refunderbar moms, afgifter, 
renteudgifter, valutatab, omkostninger i 
forbindelse med kapitalforrentning, 
omkostninger, der er anmeldt, afholdt eller 
godtgjort som led i et andet EU-projekt, 
gæld og gældsomkostninger, 
uforholdsmæssigt store eller letsindigt 
afholdte udgifter og alle andre 
omkostninger, der ikke opfylder 
betingelserne i litra a) til d).

Or. fr

Ændringsforslag 16
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I associeringsaftaler som anført i artikel 
51, litra a), og for aktioner med 
omkostningsdeling som anført i artikel 51, 
litra f), fastsættes der regler om 
finansieringsbidrag fra Fællesskabet til 
de berørte aktiviteter.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 17
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den årlige sats for finansieringsbidraget 
fra Fællesskabet (”basisstøtte”), der er 
fastsat i associeringsaftalerne, må ikke 
overstige 20 % af de associerede enheders 
udgifter til aktiviteter, der er fastlagt i 
deres årlige arbejdsprogrammer, i hele det 
syvende rammeprograms løbetid (2007-
2011), som er vedtaget ved Rådets 
afgørelse 2006/970/Euratom og 
rammeprogrammet for 2012-2013.

Der ydes intet finansieringsbidrag fra 
Fællesskabet til de i artikel 51 omhandlede 
aktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

I en situation med finans- og budgetkrise, skal de europæiske skatteyderes penge 
nødvendigvis koncentreres om forskningsaktiviteter, som vedrører bæredygtig udvikling og 
inddrager det størst mulige antal forskere og små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 18
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af det rådgivende udvalg 
for det fusionsprogram, der er omhandlet 
i artikel 7 i Rådets afgørelse nr. 
…/…/Euratom, kan Kommissionen 
finansiere:

udgår

a) under associeringsaftalerne kan der 
med en sats på højst 40 %  ydes støtte til 
udgifter til specifikke samarbejdsprojekter 
mellem associerede enheder, som det 
rådgivende udvalg har anbefalet, at der 
ydes prioriteret støtte til, og som 
Kommissionen har godkendt; prioriteret 
støtte vil især blive ydet til 
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foranstaltninger, der er relevante for 
ITER/DEMO, undtagen når der er tale 
om projekter, der allerede har fået 
prioritetsstatus under tidligere 
rammeprogrammer
b) der kan ydes støtte til aktioner, som 
udføres i medfør af den europæiske aftale 
om udvikling af fusionsenergi, herunder 
indkøb, eller det fællesforetagende, der er 
nævnt i artikel 51, litra c)
c) der kan ydes støtte til foranstaltninger, 
som gennemføres i henhold til aftalen om 
personalemobilitet.

Or. fr

Begrundelse

I en situation med finans- og budgetkrise, skal de europæiske skatteyderes penge 
nødvendigvis koncentreres om forskningsaktiviteter, som vedrører bæredygtig udvikling og 
inddrager det størst mulige antal forskere og små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 19
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under associeringsaftalerne kan der med 
en sats på højst 40 % ydes støtte til udgifter 
til specifikke samarbejdsprojekter mellem 
associerede enheder, som det rådgivende 
udvalg har anbefalet, at der ydes prioriteret 
støtte til, og som Kommissionen har 
godkendt; prioriteret støtte vil især blive 
ydet til foranstaltninger, der er relevante 
for ITER/DEMO, undtagen når der er 
tale om projekter, der allerede har fået 
prioritetsstatus under tidligere 
rammeprogrammer;

a) under associeringsaftalerne kan der med 
en sats på højst 40 % ydes støtte til udgifter 
til specifikke samarbejdsprojekter mellem 
associerede enheder, som det rådgivende 
udvalg har anbefalet, at der ydes prioriteret 
støtte til, og som Kommissionen har 
godkendt; støtten vil blive prioriteret 
omkring aktiviteter, som sikrer de bedst 
mulige resultater af ITER og bidrager til 
formuleringen af DEMO-programmet; 

Or. it
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Ændringsforslag 20
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om projekter eller 
foranstaltninger, der modtager 
finansieringsbidrag i henhold til stk. 2, 
litra a) eller b), har alle de juridiske 
enheder, der er omhandlet i artikel 51, 
litra a) og b), ret til at deltage i de 
eksperimenter, der udføres med det 
pågældende udstyr.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I en situation med finans- og budgetkrise, skal de europæiske skatteyderes penge 
nødvendigvis koncentreres om forskningsaktiviteter, som vedrører bæredygtig udvikling og 
inddrager det størst mulige antal forskere og små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fællesskabets finansieringsbidrag til de 
foranstaltninger, der udføres inden for 
rammerne af en international 
samarbejdsaftale som nævnt i artikel 51, 
litra d), fastsættes i overensstemmelse med 
denne aftales bestemmelser eller af 
juridiske enheder, der etableres i medfør 
af aftalen. Fællesskabet kan forvalte sin 
deltagelse i og sit bidrag til finansiering af 
en sådan aftale gennem en hvilken som 
helst egnet juridisk enhed.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

I en situation med finans- og budgetkrise, skal de europæiske skatteyderes penge 
nødvendigvis koncentreres om forskningsaktiviteter, som vedrører bæredygtig udvikling og 
inddrager det størst mulige antal forskere og små og mellemstore virksomheder.


