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Ændringsforslag 11
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Udformningen og gennemførelsen af 
rammeprogrammet (2012-2013) bør være 
baseret på principperne om enkelthed, 
stabilitet, gennemsigtighed, juridisk 
sikkerhed, sammenhæng, fortræffelighed 
og tillid, i tråd med Parlamentets 
henstillinger i dets betænkning om 
forenkling af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 13
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Dette særprogram bør fremme en 
bæredygtig udvikling.

(6) Dette særprogram bør fremme 
forbedringen af standarderne for 
strålingsbeskyttelse og minimeringen af 
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risikoen for at blive udsat for ioniserende 
stråling, såvel som hurtig oplæring af 
eksperter i nedlukning af 
atomkraftværker. 

Or. fr

Ændringsforslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør træffes passende 
foranstaltninger - som står i et rimeligt 
forhold til EU's finansielle interesser - for 
at overvåge såvel effektiviteten af den 
ydede finansielle støtte som effektiviteten 
af anvendelsen af disse midler med henblik 
på at forebygge uregelmæssigheder og 
svig. Derudover bør de nødvendige skridt 
tages for at kræve tabte, uberettiget 
udbetalte eller forkert anvendte midler 
tilbagebetalt i overensstemmelse med 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser7, 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder8 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1073/1999 af 25. maj 1999 om 
undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF)9.

(8) Der bør træffes passende 
foranstaltninger - som står i et rimeligt
forhold til EU's finansielle interesser - for 
at overvåge såvel effektiviteten af den 
ydede finansielle støtte som effektiviteten 
af anvendelsen af disse midler med henblik 
på at forebygge uregelmæssigheder og 
svig. Der skal drages særlig omsorg for 
udviklingen af kontraktordninger, der 
mindsker risikoen for, at resultaterne ikke 
opnås, såvel som for spredning og 
omfordeling af henholdsvis risici og 
udgifter over tid. Derudover bør de 
nødvendige skridt tages for at kræve tabte, 
uberettiget udbetalte eller forkert anvendte 
midler tilbagebetalt i overensstemmelse 
med forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, forordning (EF, Euratom) nr. 
2342/2002, Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 
1995 om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser7, 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder8 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1073/1999 af 25. maj 1999 om 
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undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF)9.

Or. en

Ændringsforslag 15
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette særprogram støtter indsatsen for 
forskning og uddannelse inden for 
kernekraft og omfatter hele spektret af 
indirekte forskningsaktiviteter, som 
gennemføres inden for følgende temaer:

Dette særprogram støtter indsatsen for 
forskning og uddannelse inden for 
kernekraft og omfatter hele spektret af 
indirekte forskningsaktiviteter, som 
gennemføres inden for 
strålingsbeskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i fusionsenergi (herunder 
ITER)

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 17
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning i nuklear fission og 
strålingsbeskyttelse.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 18
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 3 i 
afgørelse [henvisning til Rådets afgørelse 
om Euratoms rammeprogram indsættes, 
når den er blevet vedtaget] skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet at være 2 327 054 000 
EUR, hvoraf op til 15 % afsættes til 
Kommissionens administrative udgifter.
Beløbet fordeles som følger (i EUR):

Det beløb, der skønnes nødvendigt for 
gennemførelsen af dette specifikke 
særprogram, er på 60 000 000 EUR.

a) Forskning i fusionsenergi 2 208 809 
000;
b) Nuklear fission og strålingsbeskyttelse 
118 245 000.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 3 i 
afgørelse [henvisning til Rådets afgørelse 
om Euratoms rammeprogram indsættes, 

I overensstemmelse med artikel 3 i 
afgørelse [henvisning til Rådets afgørelse 
om Euratoms rammeprogram indsættes, 
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når den er blevet vedtaget] skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet at være 2 327 054 000 
EUR, hvoraf op til 15 % afsættes til 
Kommissionens administrative udgifter. 
Beløbet fordeles som følger (i EUR):

når den er blevet vedtaget] skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet at være 2 408 809 000 
EUR, hvoraf op til 15 % afsættes til 
Kommissionens administrative udgifter. 
Beløbet fordeles som følger (i EUR):

a) Forskning i fusionsenergi 2 208 809 000 a) Forskning i fusionsenergi 2 208 809 000

b) Nuklear fission og strålingsbeskyttelse 
118 245 000.

b) Nuklear fission og strålingsbeskyttelse
200 000 000

Or. en

Ændringsforslag 20
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemmerne af udvalgene for 
fissions- og fusionsaspekter skal i hvert 
enkelt tilfælde sammensættes således, at 
der sikres en rimelig balance mellem 
mænd og kvinder og mellem de 
medlemsstater, der foretager forsknings-
og uddannelsesaktiviteter på 
atomområdet, og associerede stater. 

Or. ro

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hele afsnit I.A udgår.

Or. fr
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Ændringsforslag 22
Vladimír Remek

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.A – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FoU-aktiviteterne til støtte for opførelsen 
af ITER bliver gennemført i 
fusionsassocieringerne og de europæiske 
virksomheder. I aktiviteterne kommer til at 
indgå udvikling og afprøvning af 
komponenter og systemer.

FoU-aktiviteterne til støtte for opførelsen 
af ITER bliver gennemført i 
fusionsassocieringerne og de europæiske 
virksomheder. I aktiviteterne kommer til at 
indgå udvikling, afprøvning og verificering 
af driftssikkerheden af komponenter og 
systemer.

Or. cs

Ændringsforslag 23
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.A – punkt 2 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– undersøgelse af ITER-driftsscenarier ved 
hjælp af målrettede forsøg på JET-
anlægget og andre anlæg samt 
koordinerede modelleringsaktiviteter.

– undersøgelse af ITER-driftsscenarier ved 
hjælp af målrettede forsøg tilknyttet de 
eksisterende europæiske fællesprojekter.

Or. it

Ændringsforslag 24
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.A – punkt 2 – afsnit 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– planlægning af et nyt 
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satelliteksperiment under det ottende 
rammeprogram til supplering af ITER-
eksperimenterne, med det formål at 
tilvejebringe de fornødne faciliteter og 
samtidig mindske risikoen og 
driftsudgifterne, og dette kan endvidere 
dække undersøgelsen af centrale aspekter 
af DEMO-teknologierne. 

Or. it

Ændringsforslag 25
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.A – punkt 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkeliggørelsen af ITER i Europa inden 
for ITER-organisationens internationale 
rammer vil udvide de nye 
forskningsinfrastrukturer, der har et stærkt 
europæisk islæt.

Virkeliggørelsen af ITER i Europa inden 
for ITER-organisationens internationale 
rammer vil udvide de nye 
forskningsinfrastrukturer med et stærkt 
europæisk islæt, og vil som i forbindelse 
med det supplerende EU-program føre til 
skabelsen af en ny 
forskningsinfrastruktur til støtte for 
ITER-eksperimentet.

Or. it

Ændringsforslag 26
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I.B. Nuklear fission og 
strålingsbeskyttelse

I.B. Strålingsbeskyttelse

Or. fr
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Ændringsforslag 27
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.B – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at styrke navnlig 
den sikkerhedsmæssige indsats, effektiv 
ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
nuklear fission og andre anvendelser af 
stråling inden for industri og 
lægevidenskab. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for nuklear 
fission og strålingsbeskyttelse inden for de 
fem hovedområder, der er nærmere 
beskrevet nedenfor. Der er knyttet vigtige 
forbindelser til forskning under EU's 
syvende rammeprogram, som blev 
vedtaget ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF13, især 
inden for områderne energi, europæiske 
standarder, uddannelse, miljøbeskyttelse, 
sundhed, materiallære, styreformer, 
fælles infrastrukturer, sikkerhed og 
sikkerhedskultur. Det internationale 
samarbejde bliver et centralt aspekt ved 
aktiviteterne inden for mange af 
disse aktiviteter, navnlig avancerede 
nukleare systemer, der undersøges i 
Generation IV International Forum.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 28
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.B – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at styrke navnlig 
den sikkerhedsmæssige indsats, effektiv 
ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
nuklear fission og andre anvendelser af 
stråling inden for industri og 
lægevidenskab. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for nuklear fission 
og strålingsbeskyttelse inden for de fem 
hovedområder, der er nærmere beskrevet 
nedenfor. Der er knyttet vigtige 
forbindelser til forskning under EU's 
syvende rammeprogram, som blev vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF13, især inden 
for områderne energi, europæiske 
standarder, uddannelse, miljøbeskyttelse, 
sundhed, materiallære, styreformer, fælles 
infrastrukturer, sikkerhed og 
sikkerhedskultur. Det internationale 
samarbejde bliver et centralt aspekt ved 
aktiviteterne inden for mange af 
disse aktiviteter, navnlig avancerede 
nukleare systemer, der undersøges i 
Generation IV International Forum.

Det overordnede mål er at styrke navnlig 
den sikkerhedsmæssige indsats, effektiv 
ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
nuklear fission og andre anvendelser af 
stråling inden for industri og 
lægevidenskab. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for nuklear fission 
og strålingsbeskyttelse inden for de fem 
hovedområder, der er nærmere beskrevet 
nedenfor. Der er knyttet vigtige 
forbindelser til forskning under EU's 
syvende rammeprogram, som blev vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF13, især inden 
for områderne energi, europæiske 
standarder, uddannelse, miljøbeskyttelse, 
sundhed, materiallære, styreformer, fælles 
infrastrukturer, sikkerhed og 
sikkerhedskultur, såvel som til SET-
planens forslag om nuklear fission, der 
fik tilslutning fra Rådet i marts 2008. Det 
internationale samarbejde bliver et centralt 
aspekt ved aktiviteterne inden for mange af 
disse aktiviteter, navnlig avancerede 
nukleare systemer, der undersøges i 
Generation IV International Forum.

__________________
13. EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 29
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.B – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Geologisk deponering udgår
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Mål
Aktiviteterne tager via 
anvendelsesorienteret forskning sigte på 
at tilvejebringe et solidt videnskabeligt og
teknisk grundlag for at påvise teknologier 
til deponering af brugt brændsel og 
langlivet radioaktivt affald i geologiske 
formationer og sikkerheden herved samt 
at lægge fundamentet for en 
fælleseuropæisk holdning til de vigtigste 
spørgsmål i forbindelse med håndtering 
og deponering af affald.
Aktiviteter
Geologisk deponering: Ingeniørtekniske 
undersøgelser og demonstration af 
deponiers arkitektur, in situ-
karakterisering af deponibjergarter (i 
såvel generelle som lokalitetsspecifikke 
underjordiske forskningslaboratorier), 
viden om miljøet i deponiet, undersøgelser 
af relevante processer i såvel nærområdet 
(affaldsform og anlagte barrierer) som 
længere væk (grundfjeldet og veje tilbage 
til biosfæren), udvikling af robuste 
metoder til ydeevne- og 
sikkerhedsvurdering samt undersøgelse af 
offentlige beslutningsprocesser og 
samfundsforhold, der har betydning for 
befolkningens accept af denne 
deponeringsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Vladimír Remek

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – afsnit I.B – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Geologisk deponering: Ingeniørtekniske 
undersøgelser og demonstration af 
deponiers arkitektur, in situ-karakterisering 
af deponibjergarter (i såvel generelle som 

Geologisk deponering: Ingeniørtekniske 
undersøgelser og demonstration af 
deponiers arkitektur, in situ-karakterisering 
af deponibjergarter (i såvel generelle som 
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lokalitetsspecifikke underjordiske 
forskningslaboratorier), viden om miljøet i 
deponiet, undersøgelser af relevante 
processer i såvel nærområdet (affaldsform 
og anlagte barrierer) som længere væk 
(grundfjeldet og veje tilbage til biosfæren), 
udvikling af robuste metoder til ydeevne-
og sikkerhedsvurdering samt undersøgelse 
af offentlige beslutningsprocesser og 
samfundsforhold, der har betydning for 
befolkningens accept af denne 
deponeringsmåde.

lokalitetsspecifikke underjordiske 
forskningslaboratorier), viden om miljøet i 
deponiet, undersøgelser af relevante 
processer i såvel nærområdet (affaldsform 
og anlagte barrierer) som længere væk 
(grundfjeldet og veje tilbage til biosfæren), 
udvikling af robuste metoder til ydeevne-
og sikkerhedsvurdering samt undersøgelse 
af offentlige beslutningsprocesser og 
samfundsforhold, der har betydning for 
befolkningens accept af denne 
deponeringsmåde. Med henblik på at sikre 
en mere effektiv indeslutning af 
radioaktive stoffer i tilfælde af uforudsete 
begivenheder er det nødvendigt at etablere 
solide systemer til opretholdelse af driften 
med nedgraderede driftsmåder.

Or. cs

Ændringsforslag 31
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.B – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Reaktorsystemer udgår
Mål
Aktiviteterne tager sigte på at støtte sikker, 
effektiv og mere bæredygtig drift af alle 
relevante reaktorsystemer (herunder 
anlæg inden for brændselskredsløbet), der 
anvendes eller er under udvikling i 
Europa, og at undersøge, hvordan 
affaldsmængden og/eller -faren kan 
nedbringes.
Aktiviteter
Nukleare anlægs sikkerhed: Sikkerheden 
ved bestående og kommende nukleare 
anlægs drift, især vurdering og styring af 
anlægslevetiden, sikkerhedskultur 
(minimering af risikoen for menneskelige 
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og organisatoriske fejl), avancerede 
metoder til sikkerhedsvurdering, 
numeriske simuleringsværktøjer, 
instrumentering og regulering samt 
forebyggelse og afbødning af alvorlige 
ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter.
Avancerede nukleare systemer: 
Effektivitetsforbedring af bestående 
systemer og brændsler og undersøgelse af 
avancerede reaktorsystemer med henblik 
på vurdering af deres potentiale, deres 
robusthed over for spredning med henblik 
på kernevåben og deres bæredygtighed på 
længere sigt, herunder grundforskning og 
centrale tværgående forskningsaktiviteter 
(såsom materiallære)14 og undersøgelse af 
brændselskredsløbet og helt nye 
brændsler samt aspekter vedrørende 
affaldshåndtering, herunder separation 
og transmutation samt mere effektiv 
udnyttelse af fissilt materiale i bestående 
reaktorer.
__________________
14 ERC er selvsagt ansvarligt for at støtte 
frontlinjeforskning inden for alle 
videnskabelige og teknologiske områder.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – afsnit I.B – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nukleare anlægs sikkerhed: Sikkerheden 
ved bestående og kommende nukleare 
anlægs drift, især vurdering og styring af 
anlægslevetiden, sikkerhedskultur 
(minimering af risikoen for menneskelige 
og organisatoriske fejl), avancerede 

Nukleare anlægs sikkerhed: Sikkerheden 
ved bestående og kommende nukleare 
anlægs drift, især vurdering og styring af 
anlægslevetiden, sikkerhedskultur 
(minimering af risikoen for menneskelige 
og organisatoriske fejl), avancerede 
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metoder til sikkerhedsvurdering, numeriske 
simuleringsværktøjer, instrumentering og 
regulering samt forebyggelse og afbødning 
af alvorlige ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter.

metoder til sikkerhedsvurdering, numeriske 
simuleringsværktøjer, instrumentering og 
regulering samt forebyggelse og afbødning 
af alvorlige ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter. Der bør 
som konsekvens af Fukushima-ulykken 
foretages følgende yderligere tiltag: 
Forbedret seismisk modstandskraft, 
omdefinering af "beyond design basis-
ulykker", analyse af gængse fejltilstande, 
bedre styring i nødsituationer, undgåelse 
af hydrogenophobning fra varmt metal-
eller dampreaktioner, 
hydrogenrekombination, konstruktion af 
filter-/skrubbesystemer, der kan modstå 
overtryk af gas.

Or. en

Ændringsforslag 33
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – afsnit I.B – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nukleare anlægs sikkerhed: Sikkerheden 
ved bestående og kommende nukleare 
anlægs drift, især vurdering og styring af 
anlægslevetiden, sikkerhedskultur 
(minimering af risikoen for menneskelige 
og organisatoriske fejl), avancerede 
metoder til sikkerhedsvurdering, numeriske 
simuleringsværktøjer, instrumentering og 
regulering samt forebyggelse og afbødning 
af alvorlige ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter.

Nukleare anlægs sikkerhed: Sikkerheden 
ved bestående og kommende nukleare 
anlægs drift, idet navnlig 
forskningsimplikationerne i forbindelse 
med Fukushima-ulykken tages i 
betragtning, især vurdering og styring af 
anlægslevetiden, sikkerhedskultur 
(minimering af risikoen for menneskelige 
og organisatoriske fejl), avancerede 
metoder til sikkerhedsvurdering, numeriske 
simuleringsværktøjer, instrumentering og 
regulering samt forebyggelse og afbødning 
af alvorlige ulykker, med dertil hørende 
videnhåndteringsoptimerende og 
kompetencebevarende aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – afsnit I.B – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Avancerede nukleare systemer: 
Effektivitetsforbedring af bestående 
systemer og brændsler og undersøgelse af 
avancerede reaktorsystemer med henblik 
på vurdering af deres potentiale, deres 
robusthed over for spredning med henblik 
på kernevåben og deres bæredygtighed på 
længere sigt, herunder grundforskning og 
centrale tværgående forskningsaktiviteter 
(såsom materiallære)14 og undersøgelse af 
brændselskredsløbet og helt nye brændsler 
samt aspekter vedrørende 
affaldshåndtering, herunder separation og 
transmutation samt mere effektiv 
udnyttelse af fissilt materiale i bestående 
reaktorer.

Avancerede nukleare systemer: 
Effektivitetsforbedring af bestående 
systemer og brændsler og undersøgelse af 
avancerede reaktorsystemer med henblik 
på vurdering af deres potentiale, deres 
robusthed over for spredning med henblik 
på kernevåben og deres bæredygtighed på 
længere sigt, herunder grundforskning og 
centrale tværgående forskningsaktiviteter
(såsom materiallære)14 og undersøgelse af 
brændselskredsløbet og helt nye brændsler 
samt aspekter vedrørende 
affaldshåndtering, herunder separation og 
transmutation samt mere effektiv 
udnyttelse af fissilt materiale i bestående 
reaktorer. De ovennævnte aktiviteter skal 
organiseres, således at de understøtter det 
europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft (ESNII), der blev 
iværksat på den konference for SET-
planen, som blev afholdt af det belgiske 
formandskab i november 2010, herunder 
konstruktionen af 
demonstrationsanlæggene ASTRID, 
ALLEGRO, ALFRED og MYRRHA.

Or. en

Ændringsforslag 35
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.B – punkt 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at støtte tilvejebringelsen og 
udbredelsen af videnskabelige 
kompetencer og knowhow i hele sektoren
og dermed sikre, at der så tidligt som 
muligt er velkvalificerede forskere, 
ingeniører og teknikere til rådighed, samt 
at forbedre koordineringen mellem EU's 
uddannelsesinstitutioner, således at 
kvalifikationerne er de samme i samtlige 
medlemsstater.

Formålet er at støtte tilvejebringelsen og 
udbredelsen af videnskabelige 
kompetencer og knowhow inden for 
strålingsbeskyttelse og nedlukning af 
nukleare anlæg og dermed sikre, at der så 
tidligt som muligt er velkvalificerede 
forskere, ingeniører og teknikere til 
rådighed, samt at forbedre koordineringen 
mellem EU's uddannelsesinstitutioner, 
således at kvalifikationerne er de samme i 
samtlige medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – del I – afsnit I.B – punkt 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Menneskelige ressourcer og uddannelse: 
Koordinering af nationale programmer og 
dækning af generelle uddannelsesbehov 
inden for nuklear forskning og teknologi 
ved hjælp af en række instrumenter, 
herunder konkurrence, som led i generel 
støtte til menneskelige ressourcer inden for 
alle forskningstemaer. Heri indgår også 
støtte til uddannelseskurser og 
uddannelsesnet samt foranstaltninger med 
henblik på at gøre sektoren mere attraktiv 
for unge forskere og ingeniører.

Menneskelige ressourcer og uddannelse: 
koordinering af nationale programmer og 
dækning af generelle uddannelsesbehov 
inden for strålingsbeskyttelse og inden for 
forskning og teknologi vedrørende 
nedlukning af nukleare anlæg ved hjælp 
af en række instrumenter, herunder 
konkurrence, som led i generel støtte til 
menneskelige ressourcer inden for alle 
forskningstemaer. Heri indgår også støtte 
til uddannelseskurser og uddannelsesnet 
samt foranstaltninger med henblik på at 
gøre sektoren mere attraktiv for unge 
forskere og ingeniører.

Or. fr
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