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Ändringsförslag 9
Michèle Rivasi

Förslag till lagstiftningsresolution
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ramprogrammet (2012–2013) bör ta 
hänsyn till konsekvenserna, inte minst de 
finansiella och budgetära, för 
Iterprogrammet av katastrofen i 
Fukushima och de beslut som därefter 
fattats, särskilt Tysklands beslut att överge 
sitt kärnenergiprogram, och det bör 
därför göras en konsekvensanalys.

Or. fr

Motivering

Kommissionen anger ingen seriös motivering till varför kravet på en konsekvensanalys ska 
frångås. Emellertid föreslår kommissionen att de europeiska skattebetalarna ska betala över 
2,5 miljarder euro för två års kärnenergiforskning. Inte heller konsekvenserna av 
katastroferna i Japan och politiska beslut som det att Tyskland tänker avveckla kärnkraften 
har utvärderats av kommissionen.

Ändringsförslag 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Förslag till beslut
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 12
Michèle Rivasi

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) Mellan 1989 och början av 2011 har 
antalet reaktorer i unionen minskat från 
177 till 143. Kärnkraftverkens 
elproduktion har stadigt minskat sedan 
2003. Frankrike står ensamt för nära 
hälften av produktionen (46 % under 
2009). Sedan dess har fyra reaktorer 
exploderat i Fukushima, och Tyskland 
har beslutat att stänga sina kärnkraftverk. 
Förslaget till beslut antogs av 
kommissionen den 7 mars 2011, alltså 
fyra dagar före katastrofen i Fukushima. 
Beslutet beaktar därför inte dessa 
händelser som har inneburit, och kommer 
att innebära, genomgripande 
förändringar i den europeiska 
energipolitiken. Den europeiska 
strategiska planen för energiteknik som 
beskrivs i kommissionens meddelande av 
den 22 november 2007 En europeisk 
strategisk plan för energiteknik (SET-plan) 
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– ”Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp” bör därför ses över för 
att påskynda utvecklingen av förnybar 
energi och av teknik som gör det möjligt 
att minska energikonsumtionen. Där ingår 
inte längre kärnenergiteknik, eftersom den 
inte har någon potential att nå målen om 
en verkligt hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Edit Herczog

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Förbättringen av aspekter som rör 
kärnsäkerhet och, i förekommande fall, 
fysiskt skydd bör prioriteras med tanke på 
de möjliga gränsöverskridande 
konsekvenserna av kärnkraftsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 14
Michèle Rivasi

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 för 
avfallshantering. För att förverkliga 
visionen för 2050 om ett koldioxidsnålt 

(6) De främsta tekniska utmaningarna på 
området kärnfission för att nå unionens 
energimål till 2020 är att garantera 
långsiktiga lösningar för avfallshantering 
och att införa ett omfattande program för 
utbildning av experter i avveckling av 
kärnkraftverk. Principen om att 
förorenaren betalar kommer att gälla i 
enlighet med detta.
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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. fr

Ändringsförslag 15
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Målet med det europeiska industriella 
initiativet för hållbar kärnenergi är att 
fjärde generationens reaktorer med 
snabba neutroner och sluten bränslecykel 
ska börja spridas runt 2035–2040. 
Initiativet innehåller tre huvudlinjer för 
teknisk utveckling och fyra större projekt: 
prototypen Astrid (med natrium som 
kylmedel), experimentmodellen Allegro 
(med gas som kylmedel), 
demonstrationsmodellen Alfred (med bly 
som kylmedel) samt, med samma teknik i 
fråga om stödinfrastruktur, en 
anläggning för bestrålning med snabba 
neutroner, Myrrha (med bly/vismut som 
kylmedel).

Or. it

Ändringsförslag 16
Edit Herczog

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Olyckan vid kärnkraftverket i 
japanska Fukushima till följd av 
jordbävningen och tsunamin den 
11 mars 2011 visar att det krävs mer 
forskning om säkerheten vid kärnfission 
för att övertyga unionsmedborgarna om 
att säkerheten vid 
EU:s kärnkraftsanläggningar alltjämt 
håller högsta internationella standard.  
Sådant merarbete kräver ökade 
budgetanslag till kärnfission.

Or. en

Ändringsförslag 17
Michèle Rivasi

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.

(7) På området fusion bekräftas i den 
europeiska strategiska planen för 
energiteknik visserligen vikten av Iter, 
men samtidigt är forskarsamhället enigt 
om att fusion inte kommer att vara 
kommersiellt gångbart förrän allra 
tidigast i slutet av detta århundrade. Iter 
kommer således inte att bidra med en 
enda kilowattimme till elnätet.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Europeiska rådet enades vid sittmöte 
den 4 februari 2011 om att EU och 
medlemsstaterna ska främja investeringar 
i förnybar energi och säker och hållbar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, och 
rikta in sig på att genomföra de 
teknikprioriteringar som anges i den 
strategiska EU-planen för energiteknik.

utgår

Or. fr

Motivering

Den här punkten ingår i ändringen till skäl 5.

Ändringsförslag 19
Michèle Rivasi

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 
fusionsforskningsprogram som spelar en 
viss roll internationellt men som å andra 
sidan kräver ett allt större ekonomiskt 
bidrag från de europeiska medborgarna 
på bekostnad av andra forsknings- och 
utvecklingsprogram.

Or. fr

Motivering

Fusion skulle i bästa fall kunna bli kommersiellt gångbart om 80–100 år och kan således inte 
bidra till energi- och klimatsäkerheten. De enorma budgetanslagen till Iter och till fusion är 
därför varken motiverade eller försvarbara och bör i stället gå till områden som hälsa och 
verkligt hållbar energi.

Ändringsförslag 20
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) En överenskommelse om ytterligare 
finansiering av Iter enbart genom 
överföringar av oanvända marginaler för 
2011 från den fleråriga budgetramen och 
utan omfördelningar från sjunde 
ramprogrammet för forskning till 
Euratoms ramprogram skulle möjliggöra 
ett snabbt antagande av Euratoms 
forskningsprogram 2011.

Or. en

Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi

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
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Or. fr

Ändringsförslag 22
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Rådets slutsatser om 
kunskapsbehovet på kärnenergiområdet, 
som antogs vid ett möte den 1 och 2 
december 2008, bekräftar att det är 
avgörande att bibehålla en hög 
utbildningsnivå på kärnenergiområdet i 
gemenskapen.

(11) Eftersom Euratomfördraget inte ger 
parlamentet några 
medbeslutandebefogenheter på 
kärnenergiområdet är det avgörande att 
finna en ny rättslig grund för all framtida 
lagstiftning på detta område.

Or. fr

Motivering

Rådets beslut på kärnenergiområdet fattas allt oftare utan hänsyn till Europaparlamentets 
synpunkter. Således antog rådet sin ståndpunkt i fråga om detta förslag till beslut utan att ens 
invänta ändringsförslagen från föredraganden eller från andra ledamöter i ITRE-utskottet. 
Ett annat färskt exempel är hur beslutet om direktivet om hantering av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall fattades utan att parlamentets åsikt togs i beaktande.

Ändringsförslag 23
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Rådets slutsatser om kunskapsbehovet 
på kärnenergiområdet, som antogs vid ett 
möte den 1 och 2 december 2008, bekräftar 
att det är avgörande att bibehålla en hög 
utbildningsnivå på kärnenergiområdet i 
gemenskapen.

(11) Rådets slutsatser om kunskapsbehovet 
på kärnenergiområdet, som antogs vid ett 
möte den 1 och 2 december 2008, bekräftar 
att det är avgörande att bibehålla en hög 
utbildningsnivå och adekvata arbetsvillkor 
på kärnenergiområdet i gemenskapen.

Or. ro
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Ändringsförslag 24
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Genomförandet av Iter i Europa, i 
enlighet med avtalet av den 
21 november 2006 om upprättande av den 
internationella fusionsenergiorganisationen 
för gemensamt genomförande av 
Iter-projektet, bör stå i centrum för 
fusionsforskning inom ramen för 
ramprogrammet (2012–2013).

(13) Genomförandet av Iter i Europa, i 
enlighet med avtalet av den 
21 november 2006 om upprättande av den 
internationella fusionsenergiorganisationen 
för gemensamt genomförande av 
Iter-projektet, bör omprövas.

Or. fr

Motivering

Sedan 2006 har det kommit nya tekniska, finansiella, budgetära och miljörelaterade 
uppgifter. Att lägga ner Iterprojektet skulle bli mindre dyrt än att fortsätta med den offentliga 
finansieringen under de kommande årtiondena.

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi

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 

utgår
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beviljande av förmåner till detta företag.

Or. fr

Motivering

Sedan 2006 har det kommit nya tekniska, finansiella, budgetära och miljörelaterade 
uppgifter. Att lägga ner Iterprojektet skulle bli mindre dyrt än att fortsätta med den offentliga 
finansieringen under de kommande årtiondena.

Ändringsförslag 26
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen, Europeiska rådet, 
ministerrådet och medlemsstaterna bör 
inleda ett förfarande för att ändra 
Euratomfördraget genom att skärpa 
bestämmelserna om parlamentets 
informations- och 
medlagstiftningsrättigheter i forsknings-
och miljöskyddsfrågor inom ramen för 
Euratom.

Or. en

Ändringsförslag 27
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning, för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet.

Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning, 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. Den 20 april 2011 lade
kommissionen fram ett förslag som 
kommer att ligga till grund för 
förhandlingarna. Ett avtal om 
finansiering av Iter genom ytterligare 
överföringar till rubrik 1a i den fleråriga 
budgetramen skulle möjliggöra ett snabbt 
antagande av Euratoms 
forskningsprogram 2011. Om inga andra 
marginaler i den fleråriga budgetramen 
för 2011 kan överföras till 2012 och 2013 
bör det flexibilitetsinstrument som avses i 
punkt 27 i det interinstitutionella avtalet 
tas i anspråk.

Or. en

Ändringsförslag 28
Adina-Ioana Vălean

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 
Iterprojektet fastställas för hela 
programperioden så att allt eventuellt 
överskridande av kostnaderna utöver 
EU-bidraget på 6,6 miljarder euro för 
Iters konstruktionsfas, som enligt den 
aktuella planen ska slutföras 2020, 
finansieras utanför den fleråriga 
budgetramens tak (”öronmärkning”).
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Or. en

Ändringsförslag 29
Michèle Rivasi

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 de områden där det har särskild 
kompetens.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den europeiska 
forskningsverksamhetens internationella 
och globala dimension är viktig för att 
uppnå ömsesidiga fördelar. 
Ramprogrammet (2012–2013) bör vara 
öppet för deltagande av länder som har 
ingått nödvändiga avtal i detta syfte och 
bör även vara öppet på projektnivå och på 
grundval av ömsesidiga fördelar för 
deltagande av organ från tredje länder och 
internationella organisationer för 
vetenskapligt samarbete.

(18) Den europeiska 
forskningsverksamhetens internationella 
och globala dimension är viktig för att 
uppnå ömsesidiga fördelar. 
Ramprogrammet (2012–2013) bör därför å 
ena sidan vara öppet för deltagande av 
länder som har ingått nödvändiga avtal i 
detta syfte och bör även vara öppet på 
projektnivå och på grundval av ömsesidiga 
fördelar för deltagande av organ från tredje 
länder och internationella organisationer 
för vetenskapligt samarbete. Å andra sidan 
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innebär detta också att de internationella 
partnerna fullt ut bör respektera sina 
finansiella skyldigheter, särskilt med 
avseende på Iterprojektet.

Or. en

Ändringsförslag 31
Edit Herczog

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ramprogrammet (2012–2013) ska på 
grundval av det europeiska området för 
forskningsverksamhet sträva efter att 
uppfylla de allmänna målen i artiklarna 1 
och 2 a i fördraget och bidra till inrättandet 
av Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet.

1. Ramprogrammet (2012–2013) ska på 
grundval av det europeiska området för 
forskningsverksamhet sträva efter att 
uppfylla de allmänna målen i artiklarna 1 
och 2 a i fördraget, med särskild tonvikt på 
kärnsäkerhet, fysiskt skydd och 
strålskydd, och bidra till inrättandet av 
Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ramprogrammet (2012–2013) ska på 
grundval av det europeiska området för 
forskningsverksamhet sträva efter att 
uppfylla de allmänna målen i artiklarna 1 
och 2 a i fördraget och bidra till inrättandet 
av Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet.

1. Ramprogrammet (2012–2013) ska på 
grundval av det europeiska området för 
forskningsverksamhet sträva efter att 
uppfylla de allmänna målen i artikel 2 a i 
fördraget och bidra till inrättandet av 
Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet.

Or. xm
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Motivering

Det har skett stora förändringar i världen sedan Romfördraget tillkom 1957, men 
Euratomfördraget har förblivit mer eller mindre intakt. I stället för att behålla den föråldrade 
”uppgiften” att främja ”en snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna” 
(artikel 1) bör sjunde ramprogrammet-Euratom enbart inriktas på strålskydd, avveckling, 
teknik för kärnämneskontroll samt vetenskapligt och tekniskt stöd till den politiska 
beslutsprocessen.

Ändringsförslag 33
Michèle Rivasi

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. fr

Ändringsförslag 34
Michèle Rivasi

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) Strålskydd, i syfte att effektivisera 
användningen av strålning inom industri 
och medicin.

Or. fr
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Ändringsförslag 35
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – inledningen

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 
100 000 000 euro. Beloppet ska fördelas 
enligt följande (i euro):

Or. fr

Ändringsförslag 36
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – inledningen

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 37
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fusionsenergiforskning 2 208 809 000. utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 38
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fusionsenergiforskning 2 208 809 000. – Fusionsenergiforskning 1 748 809 000, 
inklusive de nödvändiga anslagen för det
fortsatta genomförandet av 
Jet-programmet (Joint European Torus) i 
Culham.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kärnfission och strålskydd 118 245 000. – Strålskydd 60 000 000.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kärnfission och strålskydd 118 245 000. – Kärnfission och strålskydd 200 000 000.

Or. en

Ändringsförslag 41
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kärnfission och strålskydd 118 245 000. – Kärnsäkerhet, förbättrad 
kärnavfallshantering och strålskydd 
118 245 000.

Or. en

Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gemensamma forskningscentrumets 
nukleära verksamhet 233 216 000.

– Gemensamma forskningscentrumets 
nukleära verksamhet 40 000 000.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gemensamma forskningscentrumets 
nukleära verksamhet 233 216 000.

– Gemensamma forskningscentrumets 
nukleära verksamhet för fysiskt skydd, 
miljöskydd och avveckling 233 216 000.

Or. en

Ändringsförslag 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
utveckling av avtalsmässiga arrangemang 
som minskar risken för underlåtenhet att 
fullgöra förpliktelser samt omfördelning 
av risker och kostnader över tid.

Or. en

Ändringsförslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
initiativ vid sidan av den huvudsakliga 
kärntekniska forskningen, särskilt 
investeringar i humankapital och 
adekvata arbetsvillkor samt insatser för 
att hantera risken för kompetensbrist 
under de kommande åren. 

Or. en

Ändringsförslag 46
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och kommissionen 
bör ta fram en utvärdering av 
yrkeskvalifikationer, utbildning och 
kompetens på kärnenergiområdet inom 
EU, vilken skulle göra det möjligt att få en 



AM\876483SV.doc 21/32 PE472.074v01-00

SV

helhetsbild av den nuvarande situationen 
och att identifiera och genomföra 
lämpliga lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 47
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ramprogrammet (2012–2013) är uppdelat i 
två delar som avser dels indirekta åtgärder 
rörande forskning om fusionsenergi, 
kärnfission och strålskydd, dels 
gemensamma forskningscentrumets direkta 
forskningsåtgärder.

Ramprogrammet (2012–2013) är uppdelat i 
två delar som avser dels indirekta åtgärder 
rörande forskning om avveckling av 
kärnkraftsanläggningar och om 
strålskydd, dels gemensamma 
forskningscentrumets direkta 
forskningsåtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I. A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna del utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I.A – led 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
driften av Iter förberedas.

Ett målinriktat program för fysik och 
teknik kommer att utnyttja Jet och andra 
anordningar för magnetisk inneslutning 
(bland annat eventuella nya experiment 
som ska tas fram och genomföras 
parallellt med Iter) som är relevanta för 
Iter. Särskilda viktiga Iter-tekniker kommer 
att bedömas, projektval inom Iter 
konsolideras och driften av Iter förberedas.

Or. it

Ändringsförslag 50
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I.B. KÄRNKLYVNING OCH 
STRÅLSKYDD

I.B. AVVECKLING OCH STRÅLSKYDD

Or. fr

Ändringsförslag 51
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att upprätta en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att påskynda den 
praktiska utvecklingen när det gäller 
säkrare hantering av långlivat radioaktivt 
avfall, förbättra framför allt säkerhet, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
för kärnenergi samt garantera ett tåligt 
och socialt godtagbart system för att 

Att upprätta en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att påskynda den 
praktiska utvecklingen när det gäller säker 
avveckling av kärnkraftsanläggningar 
och införande av ett tåligt system för att 
skydda människor och miljö mot effekterna 
av joniserande strålning.



AM\876483SV.doc 23/32 PE472.074v01-00

SV

skydda människor och miljö mot effekterna 
av joniserande strålning.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 2 – stycke 1

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.

De upprepade katastroferna i 
kärnkraftverk har visat att kärnenergi är 
en betydande riskkälla för både 
människor och miljö. Tysklands färska 
beslut att avveckla kärnkraften är ett bevis 
på detta.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tre viktiga europeiska samarbetsinitiativ 
inom kärnforskning och kärnteknik har 

utgår
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lanserats sedan Euratoms sjunde 
ramprogram inleddes, nämligen 
teknikplattformen för hållbar kärnenergi, 
teknikplattformen för genomförandet av 
geologisk deponering och det europeiska 
tvärvetenskapliga lågdosinitiativet 
(Melodi). Teknikplattformarna för 
kärnenergi respektive geologisk 
deponering motsvarar i stort sett 
prioriteringarna i den strategiska 
EU-planen för energiteknik, och en 
kärngrupp kärnenergiorganisationer 
svarar för genomförandet av det 
europeiska industriella initiativet för 
hållbar kärnenergi inom ramen för den 
strategiska EU-planen för energiteknik. 
Samtliga omfattar verksamhet inom 
tillämpningsområdet för ramprogrammet 
(2012–2013), och garanterar att det 
förblir så effektivt som möjligt.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det sker en ökande interaktion mellan 
teknikplattformarna för kärnenergi och 
geologisk deponering och det europeiska 
tvärvetenskapliga lågdosinitiativet samt 
andra intresseforum på EU-nivå, 
exempelvis Europeiska 
kärnenergiforumet och europeiska 
gruppen av tillsynsmyndigheter på 
kärnsäkerhetens område, och detta 
kommer att främjas så långt som möjligt 
genom ramprogrammets verksamhet.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 55
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Euratoms ramprogram (2012–2013) 
kännetecknas av det allt överskuggande 
behovet att garantera en hög 
säkerhetsnivå. Det kommer även att ge 
fortsatt stöd till initiativ för att garantera att 
anläggningar, utbildning och 
utbildningsmöjligheter i Europa förblir 
lämpliga mot bakgrund av de nationella 
programmens aktuella inriktning och 
hela EU:s bästa. Mer än något annat 
kommer detta att garantera att en lämplig 
säkerhetskultur bibehålls.

Euratoms ramprogram (2012–2013) 
kännetecknas av det allt överskuggande 
behovet att avveckla kärnkraftverk under 
så säkra former som möjligt. Det kommer 
även att påskynda initiativ för att garantera 
att anläggningar, utbildning och 
utbildningsmöjligheter på området i 
Europa är lämpliga mot bakgrund av den 
nuvarande globala trenden att planera för 
nedläggning av kärnkraftverk. Mer än 
något annat kommer detta att garantera en 
lämplig säkerhetskultur.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 3 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Geologisk slutförvaring utgår
Forskning med inriktning på 
genomförande av alla återstående viktiga 
aspekter av geologisk slutförvaring av 
utbränt bränsle och långlivat radioaktivt 
avfall och, i lämpliga fall, demonstration 
av teknik och säkerhet, för att främja 
utvecklingen av en gemensam europeisk 
syn på huvudfrågorna om hantering och 
slutförvaring av avfall.

Or. fr
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Motivering

I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör producenterna av kärnavfall själva 
bidra till att hitta hållbara avfallslösningar. De europeiska skattebetalarna bör alltså inte 
delta i detta forskningsprogram.

Ändringsförslag 57
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reaktorsystem utgår
Forskning för att underbygga en säker, 
effektiv och mer hållbar drift av alla 
relevanta reaktorsystem (även 
bränslecykelanläggningar) som är i drift 
eller under utveckling i Europa, inklusive 
avfallshanteringsaspekter på 
bränslecykeln såsom separation och 
transmutation.

Or. fr

Motivering

De europeiska skattebetalarnas pengar bör inte längre gå till en föråldrad och farlig 
energikälla.

Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 3 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för användning och fortsatt tillgång 
till, och samarbete mellan, viktiga 
forskningsinfrastrukturer inom de 
prioriterade tematiska områden som 
nämns ovan.

Stöd för användning och fortsatt tillgång 
till, och samarbete mellan, viktiga 
forskningsinfrastrukturer inom strålskydd 
och avveckling av 
kärnkraftsanläggningar.
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Or. fr

Ändringsförslag 59
Romana Jordan Cizelj

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I.B – avdelning 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Man ska söka bibehålla och 
vidareutveckla vetenskapligt kunnande 
och människors kapacitet för att det även 
på lång sikt ska finnas kvalificerade 
forskare och anställda i kärnsektorn.

Fortsatt stöd till insatser för att behålla 
och utbilda kvalificerad personal som 
behövs för att bevara unionens oberoende 
på kärnenergiområdet och hela tiden 
befästa och förbättra kärnsäkerheten. Det 
är nödvändigt att behålla den 
kärntekniska kompetensen i unionen, 
bland annat i fråga om avveckling och 
hantering av långlivat avfall, eftersom 
kärnenergi kommer att fortsätta att spela 
en viktig roll i EU:s energimix.

Or. sl

Ändringsförslag 60
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del I.B – avdelning 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Man ska söka bibehålla och vidareutveckla 
vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det även på lång sikt ska 
finnas kvalificerade forskare och anställda i 
kärnsektorn.

Man ska söka bibehålla och vidareutveckla 
vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det även på lång sikt ska 
finnas kvalificerade forskare och anställda i 
sektorn i frågor om strålskydd och 
avveckling av kärnkraftsanläggningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 61
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma forskningscentrumets 
särskilda nukleära program syftar till att 
uppfylla de forsknings- och 
utvecklingsskyldigheter som fastställs i 
Euratomfördraget. Centrumet ska dessutom 
bistå kommissionen och medlemsstaterna i 
frågor som rör kärnämneskontroll och 
icke-spridning, avfallshantering, 
säkerheten i befintliga 
kärnkraftsanläggningar och i samband 
med kärnbränslecykeln, radioaktivitet i 
miljön och strålskydd. Gemensamma 
forskningscentrumet kommer dessutom att 
ytterligare bygga ut sin roll som en 
europeisk referens för spridning av 
information och för utbildning av 
yrkesmänniskor och unga forskare.

Gemensamma forskningscentrumets 
särskilda nukleära program syftar till att 
uppfylla de forsknings- och 
utvecklingsskyldigheter som fastställs i 
Euratomfördraget. Centrumet ska dessutom 
bistå kommissionen och medlemsstaterna, 
särskilt i frågor som rör kärnämneskontroll 
och icke-spridning, radioaktivitet i miljön 
och strålskydd. Gemensamma 
forskningscentrumet kommer dessutom att 
ytterligare bygga  ut sin roll som en 
europeisk referens för spridning av 
information och för utbildning av 
yrkesmänniskor och unga forskare.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – avdelning 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnkraften kommer att spela en strategisk 
roll i EU:s energimix i minst 50 år 
framöver, bidra till att nå EU:s mål om 
utsläpp av växthusgaser samt förbättra 
EU:s oberoende, säkerhet och mångfald i 
energiförsörjningen. Detta skulle kunna 
uppnås med mycket strikta åtaganden om 
en ansvarig användning av kärnenergi, 
inklusive säkerhet.

Även om kärnkraften fortfarande spelar en 
strategisk roll i elproduktionen i vissa 
medlemsstater, särskilt i Frankrike, måste 
unionen beslutsamt sträva efter en 
ekonomi utan kärnkraft.
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Or. fr

Ändringsförslag 63
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – avdelning 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nå detta mål finns det ett tydligt 
behov av att utveckla kunskaper och 
kompetenser för att kunna tillhandahålla 
erforderlig vetenskaplig toppmodern 
oberoende och tillförlitlig expertis som 
stöd för EU:s politik inom kärnreaktor-
och bränslecykelsäkerhet, 
kärnämneskontroll och säkerhet. Det 
kundorienterade stödet för EU:s politik 
som betonas i gemensamma 
forskningscentrumets uppdrag kommer att 
kompletteras av en förebyggande roll inom 
det europeiska området för 
forskningsverksamhet genom att utföra 
högkvalitativ forskningsverksamhet i nära 
kontakt med industrin och andra organ 
samt att skapa nätverk med offentliga och 
privata institutioner i medlemsstaterna.

För att nå detta mål finns det ett tydligt 
behov av att utveckla kunskaper och 
kompetenser för att kunna tillhandahålla 
erforderlig vetenskaplig toppmodern 
oberoende och tillförlitlig expertis som 
stöd för EU:s politik inom 
kärnämneskontroll, säkerhet och 
avveckling av kärnkraftsanläggningar. 
Gemensamma forskningscentrumets 
uppdrag kommer att kompletteras av en 
förebyggande roll inom det europeiska 
området för forskningsverksamhet genom 
att utföra högkvalitativ 
forskningsverksamhet i nära kontakt med 
industrin och andra organ samt att skapa 
nätverk med offentliga och privata 
institutioner i medlemsstaterna.
Gemensamma forskningscentrumets 
uppgift att sprida information till 
allmänheten kommer att stärkas.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – avdelning 3 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kärnavfallshantering och 
miljöpåverkan syftar till att minska 
osäkerheten och lösa öppna frågor inom 

1. Medicinsk användning och 
miljöpåverkan kretsar kring icke-nukleära 
tillämpningsområden (t.ex. medicin). För 
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deponering av avfall för att ta fram 
effektiva lösningar för hantering av 
högaktivt kärnavfall enligt de båda 
huvudalternativen (direkt deponering 
eller separation och transmutation). Man 
kommer även att utveckla verksamhet för 
att förbättra förståelsen och 
modelleringen av de fysiska, kemiska och 
grundläggande egenskaperna hos 
aktinidmaterial samt databasen med 
mycket noggranna referensdata för 
kärnforskning, för kärnenergi och
icke-nukleära tillämpningsområden (t.ex. 
medicin). För att öka strålskyddet kommer 
ytterligare utveckling av miljömodeller för 
dispersion av radioisotoper tillsammans 
med övervakningstester av radioaktivitet i 
miljön till stöd för harmoniseringen av 
nationell övervakning och nationella 
system.

att öka strålskyddet kommer ytterligare 
utveckling av miljömodeller för dispersion 
av radioisotoper tillsammans med 
övervakningstester av radioaktivitet i 
miljön till stöd för harmoniseringen av 
nationell övervakning och nationella 
system och till stöd för offentliggörandet 
av uppgifter om radioaktivitet i miljön 
(luft, vatten, mark).

Or. fr

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – avdelning 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kärnteknisk säkerhet: Kärnteknisk 
säkerhet, genom forskning om befintliga 
och nya bränslecykler, reaktorsäkerheten 
i de befintliga reaktorerna i unionen och i 
nya innovativa konstruktioner som kan 
förbättra effektiviteten, säkerheten och 
säkerhetskontrollerna för innovativa 
bränslecykler, ökad utbränning eller nya 
typer av bränsle för nästa generation. Den 
kommer även att driva på utvecklingen av 
säkerhetskrav och avancerade 
utvärderingsmetoder för befintliga och 
nya reaktorsystem. Dessutom kommer 
gemensamma forskningscentrumet att 
stärka unionens position i världen genom 

utgår
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att samordna EU:s bidrag till fjärde 
generationens internationella forum för 
initiativ inom forskning och utveckling 
genom att arbeta för integration och 
sprida forskning på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga II – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningen av den europeiska 
forskningsfinansieringen bör vara mer 
baserad på förtroende och risktolerans 
gentemot deltagare på projektens alla 
stadier, samtidigt som 
redovisningsskyldighet garanteras, med 
flexibla EU-regler för att, där det är 
möjligt, skapa bättre överensstämmelse 
med olika nationella regelverk och erkänd
redovisningspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga II – stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att skapa balans mellan 
förtroende och kontroll – mellan 
risktagande och de faror som risken 
medför – i arbetet med att säkra en sund 
finansiell förvaltning av unionens 
forskningsmedel.
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Or. en

Ändringsförslag 68
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga II – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna del utgår.

Or. fr


