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Ændringsforslag 9
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Rammeprogrammet (2012-2013) bør 
tage hensyn til navnlig de finansielle og 
budgetmæssige virkninger for ITER-
programmet af Fukushima-katastrofen og 
af de beslutninger, der er truffet i 
kølvandet herpå, især Tysklands 
beslutning om at opgive sit atomprogram, 
og der bør derfor foretages en 
konsekvensanalyse.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen har ikke givet nogen seriøs begrundelse for at fravige forpligtelsen til at 
fremlægge en konsekvensanalyse. Kommissionen foreslår trods alt, at de europæiske 
skatteydere betaler mere end 2,5 mia EUR over to år for forskning på det nukleare område. 
Kommissionen har heller ikke vurderet konsekvenserne af katastrofen i Japan og de politiske 
beslutninger som f.eks. Tysklands beslutning om at opgive sit atomprogram.

Ændringsforslag 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy



PE472.074v01-00 4/32 AM\876483DA.doc

DA

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Udformningen og gennemførelsen af 
rammeprogrammet (2012 - 2013) bør 
baseres på principperne om forenkling, 
stabilitet, gennemsigtighed, retssikkerhed, 
sammenhæng, ekspertise og tillid i 
forlængelse af henstillingerne fra 
Europa-Parlamentet i betænkningen om 
forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning.

Or. en

Ændringsforslag 12
Michèle Rivasi

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) Fra 1989 til begyndelsen af 2011 faldt 
antallet af reaktorer i EU fra 177 til 
143,og mængden af elektricitet produceret 
på atomkraftværker er faldet støt siden 
2003; Frankrig alene producerer næsten 
halvdelen af denne elektricitet (46% i 
2009). Siden da er fire reaktorer 
eksploderet i Fukushima, og Tyskland har 
besluttet at lukke sine atomkraftværker. 
Dette forslag til afgørelse blev vedtaget af 
Kommissionen den 7. marts 2011, altså 
fire dage før Fukushima-katastrofen, og 
tager derfor ikke hensyn til disse 
begivenheder, der har bidraget - og vil 
bidrage - til drastiske ændringer i EU’s 
energipolitik. 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 



AM\876483DA.doc 5/32 PE472.074v01-00

DA

kulstofemissioner", skal derfor revideres 
med henblik på at fremskynde udviklingen 
af vedvarende energikilder og teknologier, 
der gør det muligt at reducere 
energiforbruget. Denne plan omfatter ikke 
længere kerneenergiteknologier, da de ikke 
har noget potentiale for at opfylde målene 
for en virkelig bæredygtig udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Forbedring af den nukleare 
sikkerhed og, hvor det er relevant, 
sikkerhedsaspekterne bør prioriteres i 
betragtning af de mulige 
grænseoverskridende virkninger af 
atomuheld.

Or. en

Ændringsforslag 14
Michèle Rivasi

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 

(6) Det er inden for nuklear fission en af de 
vigtigste udfordringer at sikre langsigtede 
affaldshåndteringsløsninger og iværksætte 
et omfattende program for uddannelse af 
eksperter i demontering af nukleare 
anlæg for at kunne opfylde Unionens 
energimålsætninger for 2020. Princippet 
om, at forureneren betaler, vil herved 
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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 
blev der med SET-planen oprettet et 
europæisk industriinitiativ for bæredygtig 
nuklear fission.

blive anvendt.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft (ESNII) har til 
formål at udvikle hurtige 
neutronreaktorer med lukkede 
brændselskredsløb af fjerde generation i 
2035-2040. Det omfatter tre teknologiske 
udviklingslinjer og fire store projekter: 
prototypen ASTRID (natriumkølet), 
forsøgsmodellen ALLEGRO (gaskølet), 
demonstratoren ALFRED (blykølet) og, 
som støtteinfrastruktur for sidstnævnte 
teknologi, bestrålingsanlægget for hurtige 
neutroner MYRRHA (bly-vismut-kølet).

Or. it

Ændringsforslag 16
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der er på baggrund af ulykken på 
atomkraftværket i Fukushima i Japan 
som følge af jordskælvet og tsunamien 
den 11. marts 2011 behov for yderligere 
forskning inden for sikkerhed i 
forbindelse med nuklear fission for at 
forsikre EU’s borgere om, at sikkerheden 
på de nukleare anlæg i EU fortsat 
opfylder de højeste internationale 
standarder. Et sådant yderligere arbejde 
kræver forhøjede budgetbevillinger til 
nuklear fission.

Or. en

Ændringsforslag 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Hvad angår fusion, anerkendes i SET-
planen ganske vist vigtigheden af ITER, 
men der er i det videnskabelige samfund 
også enighed om, at "fusionsektoren" 
tidligst kan blive kommercielt rentabel ved 
udgangen af dette århundrede eller endnu 
senere. ITER vil således ikke levere så 
meget som en enkelt kWh til elnettet.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det Europæiske Råd blev på mødet 
den 4. februar 2011 enigt om, at EU og 
medlemsstaterne vil fremme investeringer 
i vedvarende energikilder og sikre og 
bæredygtige kulstoffattige teknologier og 
fokusere på at gennemføre de 
teknologiprioriteter, der er fastsat i den 
europæiske strategiske 
energiteknologiplan (SET-planen).

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette punkt er gentaget i ændringsforslaget til betragtning 5.

Ændringsforslag 19
Michèle Rivasi

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 program for 
fusionsforskning, som har opnået en rolle 
på internationalt plan, men som på den 
anden side kræver konstante finansielle 
bidrag fra EU’s borgere til skade for 
andre forsknings- og 
udviklingsprogrammer.

Or. fr

Begrundelse

Fusionsenergi bliver i bedste fald kommercielt levedygtig om 80 til 100 år og kan derfor ikke 
bidrage til energi- og klimasikkerheden. De enorme budgetbevillinger, der er afsat til ITER 
og til fusion, er derfor ikke berettigede, og kan heller ikke retfærdiggøres, og de bør i stedet 
afsættes til områderne sundhed eller virkelig bæredygtige energiformer.
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Ændringsforslag 20
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) En aftale om yderligere midler til 
ITER alene ved hjælp af overførsel af 
uudnyttede 2011-margener under den 
flerårige finansielle ramme (FFR) og 
uden omfordeling fra det syvende 
rammeprogram for forskning til 
Euratomrammeprogrammet ville gøre det 
muligt hurtigt at vedtage 
Euratomforskningsprogrammet i 2011.

Or. en

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi

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
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Or. fr

Ændringsforslag 22
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ved Rådets afgørelse om behovet for 
færdigheder på det nukleare område, som 
blev vedtaget den 1. og 2. december 2008, 
anerkendes det, at det er yderst vigtigt at 
bevare et højt uddannelsesniveau i EU på 
det nukleare område.

(11) Eftersom traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab 
ikke giver Parlamentet 
medbestemmelsesbeføjelser på det 
nukleare område, er det yderst vigtigt, at 
der findes et nyt retsgrundlag for al 
fremtidig lovgivning på det nukleare 
område.

Or. fr

Begrundelse

Rådets afgørelser om nukleare spørgsmål bliver i stigende grad truffet uden hensyntagen til 
Parlamentets udtalelse. Rådet har allerede vedtaget sin holdning til dette forslag til afgørelse 
uden så meget som at afvente ændringsforslagene fra ordføreren eller andre medlemmer af 
ITRE-udvalget. Et andet nyligt eksempel var direktivet om håndtering af brugt brændsel og 
radioaktivt affald, som blev vedtaget uden hensyntagen til EP’s udtalelse.

Ændringsforslag 23
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ved Rådets afgørelse om behovet for 
færdigheder på det nukleare område, som 
blev vedtaget den 1. og 2. december 2008, 
anerkendes det, at det er yderst vigtigt at 
bevare et højt uddannelsesniveau i EU på 
det nukleare område.

(11) Ved Rådets afgørelse om behovet for 
færdigheder på det nukleare område, som 
blev vedtaget den 1. og 2. december 2008, 
anerkendes det, at det er yderst vigtigt at 
bevare et højt uddannelsesniveau, og 
ordentlige arbejdsvilkår, i EU på det 
nukleare område.
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Or. ro

Ændringsforslag 24
Michèle Rivasi

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-projektet, udgøre 
det centrale element i fusionsforskningen 
under rammeprogrammet (2012-2013).

(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-projektet, tages op 
til fornyet overvejelse.

Or. fr

Begrundelse

Der er siden 2006 fremkommet nye tekniske, finansielle, budget- og miljørisikorelaterede 
oplysninger. Det ville være billigere at afbryde ITER end at fortsætte med at finansiere det 
med offentlige midler i de kommende årtier.

Ændringsforslag 25
Michèle Rivasi

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 

udgår
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afgørelse 2007/198/Euratom af 27. marts 
2007 om oprettelse af et europæisk 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling og om tilståelse af 
fordele til det.

Or. fr

Begrundelse

Der er siden 2006 fremkommet nye tekniske, finansielle, budget- og miljørisikorelaterede 
oplysninger. Det ville være billigere at afbryde ITER end at fortsætte med at finansiere det
med offentlige midler i de kommende årtier.

Ændringsforslag 26
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen, Det Europæiske 
Råd, Rådet og medlemsstaterne indleder 
en proces med henblik på ændring af 
Euratomtraktaten, som skal styrke 
traktatens bestemmelser om Europa-
Parlamentets oplysnings- og 
medbestemmelsesrettigheder om 
forsknings- og miljøbeskyttelsesspørgsmål 
inden for Euratom.

Or. en

Ændringsforslag 27
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 
en finansieringsramme for hele 
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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.

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. Med 
henblik på rammeprogrammet (2012-
2013) under FFR for årene 2012 og 2013 
vil det være nødvendigt at ændre FFR ved 
at forhøje loftet under udgiftsområde 1a. 
Kommissionen fremsatte den 20. april 
2011 et forslag, som vil danne 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 der ikke er andre 2011-margener 
under FFR til rådighed til overførsel i
2012 og 2013, bør 
fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres i 
henhold til punkt 27 i IIA.

Or. en

Ændringsforslag 28
Adina-Ioana Vălean

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 
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FFR ("ring-fencing").

Or. en

Ændringsforslag 29
Michèle Rivasi

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 videnskabelig og 
teknologisk støtte på de områder, hvor det 
har særlig kompetence.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det internationale og globale aspekt 
for de europæiske forskningsaktiviteter er 
vigtigt med henblik på at opnå gensidige 
fordele. Rammeprogrammet (2012-2013) 
bør være åbent for deltagelse for lande, der 
har indgået de nødvendige aftaler med 
henblik herpå, samt for deltagelse af 
enheder fra tredjelande og internationale 
organisationer for videnskabeligt 
samarbejde på projektniveau og på 
gensidigt fordelagtigt grundlag.

(18) Det internationale og globale aspekt 
for de europæiske forskningsaktiviteter er 
vigtigt med henblik på at opnå gensidige 
fordele. Rammeprogrammet (2012-2013) 
bør derfor på den ene side være åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, 
samt for deltagelse af enheder fra 
tredjelande og internationale organisationer 
for videnskabeligt samarbejde på 
projektniveau og på gensidigt fordelagtigt 
grundlag. På den anden side betyder dette 
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også, at de internationale partnere fuldt 
ud skal opfylde deres finansielle 
forpligtelser, navnlig med hensyn til 
ITER-projektet.

Or. en

Ændringsforslag 31
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
med udgangspunkt i det europæiske 
forskningsrum bidrage til skabelsen af 
Innovation i EU ved at forfølge de 
generelle mål, der er anført i traktatens 
artikel 1 og artikel 2, litra a).

1. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
med udgangspunkt i det europæiske 
forskningsrum bidrage til skabelsen af 
Innovation i EU ved at forfølge de 
generelle mål, der er anført i traktatens 
artikel 1 og artikel 2, litra a), med særligt 
fokus på nuklear sikkerhed og 
strålingsbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 32
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
med udgangspunkt i det europæiske 
forskningsrum bidrage til skabelsen af 
Innovation i EU ved at forfølge de 
generelle mål, der er anført i traktatens 
artikel 1 og artikel 2, litra a).

1. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
med udgangspunkt i det europæiske 
forskningsrum bidrage til skabelsen af 
Innovation i EU ved at forfølge de 
generelle mål, der er anført i traktatens 
artikel 2, litra a).

Or. xm
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Begrundelse

Verden har ændret sig meget siden vedtagelsen af Rom-traktaterne i 1957, men traktaten om 
Det Europæiske Atomenergifællesskab - Euratom - er reelt uændret. I stedet for at opretholde 
en forældet "opgave" bestående i at fremme den "hurtige dannelse og udvikling af en 
kerneenergiindustri" (artikel 1) bør FP7-Euratom udelukkende fokusere på 
strålingsbeskyttelse, nedlukning, sikkerhedsteknikker og -teknologier samt videnskabelig og 
teknisk støtte til den politiske beslutningsproces.

Ændringsforslag 33
Michèle Rivasi

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 
økonomisk levedygtig energikilde

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 34
Michèle Rivasi

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) strålingsbeskyttelse, hvor målet er at 
forbedre effektiviteten af anvendelsen af 
stråling inden for industri og 
lægevidenskab.

Or. fr
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Ændringsforslag 35
Michèle Rivasi

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 
100.000.000 EUR. Beløbet fordeles således 
(i EUR):

Or. fr

Ændringsforslag 36
Adina-Ioana Vălean

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 37
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fusionsenergiforskning: 2 208 809 000; udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 38
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fusionsenergiforskning 2 208 809 000; – fusionsenergiforskning 1 748 809 000, 
inklusive de nødvendige midler til 
fortsættelsen af JET-programmet i 
Culham;

Or. en

Ændringsforslag 39
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kernespaltning og strålingsbeskyttelse: 
118 245 000;

– strålingsbeskyttelse: 60 000 000;

Or. fr

Ændringsforslag 40
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kernespaltning og strålingsbeskyttelse 
118 245 000;

– kernespaltning og strålingsbeskyttelse
200 000 000;

Or. en
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Ændringsforslag 41
Adina-Ioana Vălean

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 42
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– JRC's nukleare aktiviteter: 233 216 000. – JRC's nukleare aktiviteter: 40 000 000.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– JRC's nukleare aktiviteter 233 216 000. – JRC's nukleare aktiviteter vedrørende 
nuklear sikkerhed, miljøbeskyttelse og 
nedlukning 233 216 000

Or. en

Ændringsforslag 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges særlig vægt på udvikling af 
kontrakter, der reducerer risikoen for 
misligholdelse, og omfordeling af risici og 
omkostninger over tid.

Or. en

Ændringsforslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der lægges særlig vægt på initiativer, 
der supplerer den egentlige nukleare 
forskning, især hvad angår investeringer i 
menneskelig kapital og ordentlige 
arbejdsvilkår og tiltag med henblik på at 
håndtere risikoen for mangel på 
kvalificeret arbejdskraft i de kommende 
år.

Or. en

Ændringsforslag 46
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør foretage en evaluering af faglige 
kompetencer og kvalifikationer i Den 
Europæiske Union på det nukleare 
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område, som vil gøre det muligt at få et 
fuldt overblik over situationen og 
identificere og gennemføre passende 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 47
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammeprogrammet (2012-2013) består af 
to dele, hvoraf den ene dækker de
"indirekte aktioner" inden for 
fusionsenergiforskning, nuklear fission 
og strålingsbeskyttelse og den anden JRC's 
direkte forskningsaktiviteter.

Rammeprogrammet (2012-2013) består af 
to dele, hvoraf den ene dækker de 
"indirekte aktioner" inden for demontering
af nukleare anlæg og strålingsbeskyttelse 
og den anden JRC's direkte 
forskningsaktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 49
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.A – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Et målrettet fysik- og teknologiprogram 
skal benytte fusionsforskningsprojektet 
(JET) og andre anlæg til magnetisk 
indeslutning, der er relevante for ITER
(herunder eventuelle nye eksperimenter, 
der skal gennemføres og køre parallelt 
med ITER). Under programmet vurderes 
vigtige ITER-teknologier, ITER-
projektudvalget konsolideres, og ITER-
driften forberedes.

Or. it

Ændringsforslag 50
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I.B. NUKLEAR FISSION OG 
STRÅLINGSBESKYTTELSE

I.B. DEMONTERING OG 
STRÅLINGSBESKYTTELSE

Or. fr

Ændringsforslag 51
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At etablere et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag med henblik på at 
fremskynde udvikling af praktiske 
foranstaltninger til sikrere håndtering af 
langlivet radioaktivt affald, at styrke 
navnlig sikkerheden, effektiv 
ressourceudnyttelse og 

At etablere et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag med henblik på at 
fremskynde udvikling af praktiske 
foranstaltninger til sikker demontering af 
nukleare anlæg og indførelse af et robust 
system til beskyttelse af mennesker og 
miljø mod virkningerne af ioniserende 
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omkostningseffektivitet i forbindelse med 
kerneenergi og sikre et robust og socialt 
acceptabelt system til beskyttelse af 
mennesker og miljø mod virkningerne af 
ioniserende stråling.

stråling.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De mange katastrofer på atomkraftværker 
har vist, at kernekraft udgør en kilde til 
store risici både for mennesker og for 
miljøet. Tysklands nylige beslutning om at 
opgive atomkraft vidner herom.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Siden ikrafttrædelsen af det syvende 
Euratomrammeprogram er der lanceret 
tre store europæiske samarbejdsinitiativer 
inden for videnskab og teknologi på det 
nukleare område. Der er tale om: 
Teknologiplatformen for Bæredygtig 
Kerneenergi (SNETP), Implementing 
Geological Disposal Technology Platform 
(IGDTP) og Multidisciplinary European 
Low-Dose Initiative (MELODI). 
Aktiviteterne for både SNETP og IGDTP 
svarer nøje til prioriteterne i SET-planen, 
og en kernegruppe af organisationer 
under SNETP er ansvarlig for 
implementeringen af ESNII, SET-planens 
europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft. De udfører alle 
aktiviteter, der omfattes af 
rammeprogrammet (2012-2013), og de er 
med til at sikre, at programmet bliver så 
effektivt som muligt.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 54
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der forekommer mere og mere 
samarbejde mellem SNETP, IGDTP og 
MELODI og andre interesseforummer på 
EU-niveau, som f.eks. European Nuclear 
Energy Forum (ENEF) og European 
Nuclear Safety Regulators Group 
(ENSREG), og denne udvikling vil også 
blive tilskyndet mest muligt gennem 
rammeprogrammets aktiviteter.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 55
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Euratomrammeprogrammet (2012-2013) er 
kendetegnet ved et altoverskyggende ønske 
om at fremme høje sikkerhedsniveauer. 
Programmet vil også fortsat støtte
initiativer, der skal sikre, at anlæg, 
uddannelse og uddannelsesmuligheder i 
Europa forbliver relevante i forhold til det 
nuværende fokus for de nationale 
programmer og i forhold til EU's bedste 
interesser på det generelle plan. Dette vil 
mere end noget andet være med til at sikre 
en relevant sikkerhedskultur.

Euratomrammeprogrammet (2012-2013) er 
kendetegnet ved et altoverskyggende ønske 
om at fremme demontering af nukleare 
anlæg under de sikrest mulige vilkår. Det 
vil fremskynde initiativer, der skal sikre, at 
anlæg, uddannelse og 
uddannelsesmuligheder i Europa på dette 
område bliver relevante i forhold til de
nuværende globale tendenser til, at man 
planlægger lukning af atomkraftværker. 
Dette vil mere end noget andet være med 
til at sikre en relevant sikkerhedskultur.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 3 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deponering i undergrunden udgår
Implementeringsorienterede 
forskningsaktiviteter vedrørende alle 
resterende centrale aspekter af dyb 
deponering i undergrunden af brugt 
brændsel og langlivet radioaktivt affald og 
om nødvendigt demonstration af 
teknologier og sikkerhed samt støtte til 
udviklingen af en fælles europæisk 
holdning til de vigtige spørgsmål i 
forbindelse med håndtering og 
bortskaffelse af affald.
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Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, skal de, der skaber 
atomaffald, selv bidrage til at finde varige løsninger for dette affald. De europæiske 
skatteborgere skal derfor ikke bidrage til dette forskningsprogram.

Ændringsforslag 57
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Reaktorsystemer udgår
Forskning, der skal understøtte sikker, 
effektiv og mere bæredygtig drift af alle 
relevante reaktorsystemer (herunder
brændselskredsløbsanlæg), som er i brug 
eller under udvikling i Europa, herunder 
affaldshåndteringsaspekter, som f.eks. 
separation og transmutation, i forbindelse 
med brændstofkredsløbet.

Or. fr

Begrundelse

Man bør ikke længere bruge de europæiske skatteborgernes penge på en forældet og farlig 
energikilde.

Ændringsforslag 58
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 3 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til brug og fortsat tilgængelighed af 
foruden samarbejde mellem de vigtigste 
forskningsinfrastrukturer inden for ovenfor 

Støtte til brug og fortsat tilgængelighed af 
foruden samarbejde mellem de vigtigste 
forskningsinfrastrukturer inden for 
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nævnte prioriterede tematiske områder. strålingsbeskyttelse og demontering af 
nukleare anlæg.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Romana Jordan Cizelj

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 
videnskabelig kompetence og 
personalekompetencer med henblik på at 
sikre, at der er forskere, teknikere og 
andre ansatte med passende 
kvalifikationer til rådighed i den nukleare 
sektor på langt sigt.

Fortsat støtte til bevarelse og udvikling af 
kvalificeret personale, der kræves for at 
opretholde EU's nukleare uafhængighed
og hele tiden sikre, og forbedre niveauet 
for, den nukleare sikkerhed. Det er 
afgørende at bevare nuklear ekspertise i 
EU, da kernekraft vil spille en central 
rolle i energisammensætningen i EU, 
herunder aktiviteter inden for nedlukning 
og håndtering af langlivet affald.

Or. sl

Ændringsforslag 60
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I.B – afdeling 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 
videnskabelig kompetence og 
personalekompetencer med henblik på at 
sikre, at der er forskere, teknikere og andre 
ansatte med passende kvalifikationer til 
rådighed i den nukleare sektor på langt 
sigt.

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 
videnskabelig kompetence og 
personalekompetencer med henblik på at 
sikre, at der er forskere, teknikere og andre 
ansatte med passende kvalifikationer til 
rådighed i sektoren på langt sigt for så vidt 
angår strålingsbeskyttelse og demontering 
af nukleare anlæg.

Or. fr



PE472.074v01-00 28/32 AM\876483DA.doc

DA

Ændringsforslag 61
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afdeling 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC's nukleare særprogram sigter mod at 
opfylde traktatens FoU-krav og at yde 
støtte til Kommissionen og 
medlemsstaterne inden for områderne 
sikkerhedskontrol og ikke-spredning, 
affaldshåndtering, sikring af nukleare 
anlæg og brændstofkredsløbet,
radioaktivitetsniveauer i miljøet og 
strålingsbeskyttelse. JRC skal styrke sin 
rolle yderligere som europæisk 
referencecenter for formidling af 
oplysninger og uddannelse af 
professionelle og unge forskere.

JRC's nukleare særprogram sigter mod at 
opfylde traktatens FoU-krav og at yde 
støtte til Kommissionen og 
medlemsstaterne, navnlig inden for 
områderne sikkerhedskontrol og ikke-
spredning, radioaktivitetsniveauer i miljøet 
og strålingsbeskyttelse. JRC skal styrke sin 
rolle yderligere som europæisk 
referencecenter for formidling af 
oplysninger og uddannelse af 
professionelle og unge forskere.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afdeling 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kernekraft vil spille en strategisk rolle i 
EU's sammensætning af energiforbruget i 
mindst det næste halve århundrede og vil 
dermed bidrage til at opfylde EU's mål for 
drivhusgasudledning og forbedre EU's 
uafhængighed og forsyningssikkerhed.
Dette kan opnås under overholdelse af de 
strengeste krav til ansvarlig brug af 
kerneenergi, hvad angår sikkerhed og 
kontrol.

Selvom kernekraft stadig spiller en 
strategisk rolle i elproduktionen i visse 
medlemsstater, navnlig i Frankrig, skal 
EU beslutsomt satse på en økonomi uden 
kernekraft.

Or. fr
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Ændringsforslag 63
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afdeling 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at opfylde dette mål er der 
et åbenbart behov for at udvikle viden, 
færdigheder og kompetencer til at sikre den 
nødvendige videnskabelige, tidssvarende, 
uafhængige og pålidelige ekspertise til 
støtte for EU's politikker på områderne for 
nukleare reaktorer og 
brændselskredsløbssikkerhed, nuklear 
sikkerhedskontrol og sikkerhed. Den 
kundeorienterede støtte til EU's politik, 
som er fremhævet i JRC's mission, skal 
suppleres med en proaktiv rolle i det 
europæiske forskningsrum i form af 
forskningsaktiviteter af høj kvalitet, der 
skal gennemføres i tæt samarbejde med 
industrien og andre organer, og i form af 
udvikling af netværk med offentlige og 
private institutioner i medlemsstaterne.

Med henblik på at opfylde dette mål er der 
et åbenbart behov for at udvikle viden, 
færdigheder og kompetencer til at sikre den 
nødvendige videnskabelige, tidssvarende, 
uafhængige og pålidelige ekspertise til 
støtte for EU's politikker på områderne for 
nuklear sikkerhedskontrol og sikkerhed og 
demontering af nukleare anlæg. JRC's 
mission skal suppleres med en proaktiv 
rolle i det europæiske forskningsrum i form 
af forskningsaktiviteter af høj kvalitet, der 
skal gennemføres i tæt samarbejde med 
industrien og andre organer, og i form af 
udvikling af netværk med offentlige og 
private institutioner i medlemsstaterne.
Dets rolle med at udbrede oplysninger til 
offentligheden skal styrkes. 

Or. fr

Ændringsforslag 64
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afdeling 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Håndtering af nukleart affald og 
virkningen på miljøet skal fokusere på at 
reducere tvivl og løse aktuelle problemer 
inden for affaldsdeponering for at udvikle 
effektive løsninger til håndtering af 
højradioaktivt affald ved hjælp af de to 
almindeligste løsninger (direkte 

1. Medicinske anvendelser og virkningen 
på miljøet skal fokusere på ikke-nukleare 
anvendelsesområder (f.eks. medicin). Med 
henblik på at opnå en større radiologisk 
beskyttelse vil der blive foretaget en 
yderligere udvikling af miljømodeller af 
radioisotop spredning i kombination med 
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deponering eller separation og 
transmutation). Der skal også udvikles 
aktiviteter til fremme af forståelsen og 
modellering af fysiske, kemiske og 
grundlæggende egenskaber for actinider, 
og databasen for højpræcise nukleare 
referencedata, for kerneenergi og ikke-
nukleare anvendelsesområder (f.eks. 
medicin). Med henblik på at opnå en større 
radiologisk beskyttelse vil der blive 
foretaget en yderligere udvikling af 
miljømodeller af radioisotop spredning i 
kombination med overvågningsprøver 
inden for miljømæssig radioaktivitet til 
støtte for ensretningen af de nationale 
overvågningsprocesser og -systemer.

overvågningsprøver inden for miljømæssig 
radioaktivitet til støtte for ensretningen af 
de nationale overvågningsprocesser og –
systemer og formidling til offentligheden 
af oplysninger om radioaktivitet i miljøet 
(luft, vand, jord).

Or. fr

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afdeling 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Nuklear sikkerhed, der skal bidrage til 
forskning inden for eksisterende og nye 
brændselskredsløb, reaktorsikkerhed for 
nuværende reaktorer i EU, og 
reaktorsikkerhed for nye innovative 
strukturer, der kan forbedre effektivitet og 
sikkerheds- og sikkerhedskontrolaspekter 
af innovative brændselskredsløb, 
fremskreden udbrænding eller nye 
brændselstyper af næste generation. Der 
sigtes også mod at udvikle sikkerhedskrav 
til og avancerede evalueringsmetoder for 
eksisterende og nye reaktorsystemer. JRC 
skal også styrke EU's position i verden 
ved at samordne det europæiske bidrag til 
FoU-initiativet Generation IV 
International Forum ved at fungere som 
integrerende faktor og udbrede forskning 

udgår
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på dette område.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag II – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningen af de europæiske 
forskningsmidler bør være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne i alle projekternes faser, 
samtidig med at der sikres ansvarlighed, 
med fleksible EU-regler for om muligt at 
forbedre tilpasningen til eksisterende 
forskellige nationale regler og anerkendt 
regnskabspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag II – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt at finde en balance 
mellem tillid og kontrol - mellem 
risikovillighed og de farer, der er 
forbundet hermed – i bestræbelserne på at 
sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning 
af EU’s forskningsmidler.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag II – del 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. fr


