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Ändringsförslag 5
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska atomenergigemenskapens 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013) antogs 
genom rådets beslut nr .../.../Euratom av 
den .... om ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning inom kärnenergiområdet (2012–
2013). Kommissionen har ansvaret för 
genomförandet av ramprogrammet (2012-
2013) och de särskilda programmen, 
inbegripet det som rör de finansiella 
aspekterna.

(1) Europeiska atomenergigemenskapens 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013), som 
antogs genom rådets beslut nr 
.../.../Euratom av den .... om 
ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning inom kärnenergiområdet (2012–
2013), avser att komplettera andra 
EU-åtgärder på det forskningspolitiska 
området som är nödvändiga för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt vad gäller utbildning och 
yrkesutbildning, konkurrenskraft och 
innovation, industri, sysselsättning och 
miljö. Kommissionen har ansvaret för 
genomförandet av ramprogrammet (2012–
2013) och de särskilda programmen, 
inbegripet det som rör de finansiella 
aspekterna.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
bidra till förverkligandet av 
innovationsunionen som är ett av 
flaggskeppsinitiativen i 
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Europa 2020-strategin, genom att stärka 
konkurrensen i syfte att uppnå 
vetenskaplig spetskompetens och 
påskynda genomförandet av 
nyckelinnovationer på 
kärnenergiområdet, särskilt när det gäller 
kärnklyvning och kärnenergi och 
samtidigt aktivt anta utmaningarna inom 
energisektorn och till följd av 
klimatförändringarna.

Or. lt

Ändringsförslag 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
utformas och genomföras på grundval av 
principer om enkelhet, stabilitet, 
öppenhet, rättssäkerhet, konsekvens, 
excellens och förtroende i enlighet med 
rekommendationerna i 
Europaparlamentets betänkande om 
förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning.

Or. en

Ändringsförslag 8
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Initiativ vid sidan av den 
huvudsakliga kärnforskningen måste 
uppmärksammas mer och få ökade 
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budgetmedel, särskilt investeringar i 
humankapital och insatser för att hantera 
risken för kompetensbrist under de 
kommande åren (t.ex. stipendier till 
forskare på kärnenergiområdet) och som 
en följd därav att EU förlorar sin ledande 
roll.

Or. en

Ändringsförslag 9
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt utveckling av avtalsmässiga 
arrangemang som minskar risken för 
underlåtenhet att fullgöra förpliktelser 
samt omfördelning av risker och 
kostnader över tid.

Or. en

Ändringsförslag 10
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ramprogrammet (2012-2013) bör 
främja deltagande av regionerna i 
gemenskapens yttersta randområden samt 
av många olika företag, forskningscentrum 
och universitet.

(8) Ramprogrammet (2012-2013) bör 
främja deltagande av regionerna i 
gemenskapens yttersta randområden samt 
av många olika företag, forskningscentrum 
och universitet, vars 
forskningsverksamhet bör vara grundad 
på respekten för grundläggande etiska 
principer, framför allt de som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna. 

Or. lt

Ändringsförslag 11
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Genomförandet av Iter i EU, i 
enlighet med avtalet av den 
21 november 2006 om bildandet av en 
internationell fusionsenergiorganisation 
för gemensamt genomförande av 
Iter-projektet, bör utgöra ett centralt 
inslag i forskningsverksamheten inom 
området fusionsenergi enligt 
ramprogrammet (2012–2013). 

Or. lt

Ändringsförslag 12
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Särskilda regler för forskning om 

fusionsenergi
Tillämpningen av de bestämmelser som 
ingår i detta kapitel ska inte påverka 
särskilda regler för verksamhet inom 
ramen för temaområdet Forskning om 
fusionsenergi som anges i kapitel IV.

Or. fr
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Motivering

Det finns ingen anledning till varför bestämmelserna om deltagande inte ska tillämpas på 
forskning om fusionsenergi. I synnerhet finns det skäl till oro över att små och medelstora 
företag deltar i så liten utsträckning i forskningsprogrammet om fusionsenergi.

Ändringsförslag 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla skeden i processen bör optimeras 
för att undvika förseningar och främja 
kostnadseffektivitet. Det gäller tillgången 
till utkast till arbetsprogram, 
offentliggörandet av 
ansökningsomgångar, utarbetandet av 
förslag, urvalsförfarandena och den tid 
det tar att godkänna bidrag och betala ut 
pengarna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
säkerställa en rimlig könsfördelning när 
grupper av oberoende experter utses.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
säkerställa en rimlig könsfördelning och en 
jämn fördelning mellan medlemsstater 
som utför forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet och associerade stater 
när grupper av oberoende experter utses.

Or. ro
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Motivering

När grupper av oberoende experter utses är det viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa 
inte bara en rimlig könsfördelning utan också en jämn fördelning mellan medlemsstater som 
utför forskning och utbildning på kärnenergiområdet och associerade stater.

Ändringsförslag 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) inte inbegripa icke stödberättigande 
kostnader, i synnerhet konstaterbara 
indirekta skatter inklusive mervärdesskatt, 
avgifter, räntor, reserver för eventuella 
framtida förluster eller krav, 
valutakursförluster, kostnader förknippade 
med kapitalavkastning, deklarerade eller 
uppkomna kostnader, eller ersatta i 
samband med något annat EU-projekt, 
skulder och avgifter för skulder, orimliga 
eller obetänksamma utgifter och andra 
kostnader som inte uppfyller kraven i 
punkterna a–d.

e) inte inbegripa icke stödberättigande 
kostnader, i synnerhet konstaterbara 
indirekta skatter inklusive icke 
återvinningsbar mervärdesskatt, avgifter,
räntor, valutakursförluster, kostnader 
förknippade med kapitalavkastning, 
deklarerade eller uppkomna kostnader, 
eller ersatta i samband med något annat 
EU-projekt, skulder och avgifter för 
skulder, orimliga eller obetänksamma 
utgifter och andra kostnader som inte 
uppfyller kraven i punkterna a–d.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerna för gemenskapens 
ekonomiska bidrag till den verksamhet 
som omfattas ska fastställas genom de 
associeringskontrakt som avses i 
artikel 51 a och de åtgärder för att dela 
kostnaderna som avses i artikel 51 f.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 17
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga beloppen av gemenskapens
ekonomiska bidrag, som fastställs i 
associationskontrakten, ska inte 
överskrida 20 % av associationernas 
utgifter så som de anges i de årliga 
arbetsprogrammen under hela löptiden 
för sjunde ramprogrammet (2007-2011), 
antaget genom rådets 
beslut 2006/970/Euratom, och 
ramprogrammet 2012-2013.

Inga ekonomiska bidrag från 
gemenskapen ska beviljas för de 
verksamheter som avses i artikel 51.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av de ekonomiska och budgetmässiga svårigheterna bör de europeiska 
skattebetalarnas pengar gå till forskningsverksamhet med koppling till hållbar utveckling och 
som omfattar så många forskare och små och medelstora företag som möjligt.

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter samråd med den rådgivande 
kommitté för fusionsprogrammet som 
avses i artikel 7.2 i rådets beslut 
nr .../.../Euratom får kommissionen 
finansiera följande:

utgår

a) Inom ramen för 
associeringskontrakten med högst 40 %: 
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utgifter inom särskilda samarbetsprojekt 
mellan de associerade som av den 
rådgivande kommittén har 
rekommenderats för prioriterat stöd och 
som har godkänts av kommissionen; 
prioriterat stöd ska koncentreras på 
åtgärder som är relevanta för Iter/DEMO, 
utom för projekt som redan fått 
prioritetsstatus under tidigare 
ramprogram.
b) Åtgärder som genomförs inom ramen 
för det europeiska avtalet om 
fusionsutveckling, inbegripet 
upphandling, eller det gemensamma 
företag som avses i artikel 51 c.
c) Åtgärder som genomförs inom ramen 
för avtalet om personalförflyttning.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av de ekonomiska och budgetmässiga svårigheterna bör de europeiska 
skattebetalarnas pengar gå till forskningsverksamhet med koppling till hållbar utveckling och 
som omfattar så många forskare och små och medelstora företag som möjligt.

Ändringsförslag 19
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Inom ramen för associeringskontrakten 
med högst 40 %: utgifter inom särskilda 
samarbetsprojekt mellan de associerade 
som av den rådgivande kommittén har 
rekommenderats för prioriterat stöd och 
som har godkänts av kommissionen; 
prioriterat stöd ska koncentreras på 
åtgärder som är relevanta för Iter/DEMO, 
utom för projekt som redan fått 
prioritetsstatus under tidigare 
ramprogram.

a) Inom ramen för associeringskontrakten 
med högst 40 %: utgifter inom särskilda 
samarbetsprojekt mellan de associerade 
som av den rådgivande kommittén har 
rekommenderats för prioriterat stöd och 
som har godkänts av kommissionen; 
prioriterat stöd ska koncentreras på försök 
som syftar till att optimera Iters prestanda 
och bidra till fastställandet av Demo-
programmet.
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Or. it

Ändringsförslag 20
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med projekt och åtgärder 
som får ekonomiskt bidrag i enlighet med 
punkt 2 (a) eller (b) ska de fysiska eller 
juridiska personer som avses i artikel 51 
(a) och (b) ha rätt att delta i de försök som 
genomförs med den berörda utrustningen.

utgår

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av de ekonomiska och budgetmässiga svårigheterna bör de europeiska 
skattebetalarnas pengar gå till forskningsverksamhet med koppling till hållbar utveckling och 
som omfattar så många forskare och små och medelstora företag som möjligt.

Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag från 
gemenskapen till åtgärder som genomförs 
inom ramen för ett internationellt avtal 
om samarbete som avses i artikel 51 (d) 
ska anges i enlighet med villkoren i ett 
sådant avtal eller av någon juridisk 
person som etableras genom det. 
Gemenskapen får administrera sitt 
deltagande och sitt ekonomiska bidrag till 
ett sådant avtal genom någon lämplig 
fysisk eller juridisk person.

utgår
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Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av de ekonomiska och budgetmässiga svårigheterna bör de europeiska 
skattebetalarnas pengar gå till forskningsverksamhet med koppling till hållbar utveckling och 
som omfattar så många forskare och små och medelstora företag som möjligt.


