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Ändringsförslag 11
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) 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 13
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta särskilda program bör bidra till 
att främja hållbar utveckling.

(6) Detta särskilda program bör bidra till 
att förbättra standarderna för strålskydd 
och i största möjliga utsträckning minska 
riskerna för exponering för joniserande 
strålning samt bidra till snabbutbildning 
av experter i avveckling av kärnkraftverk.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Lämpliga åtgärder som står i proportion 
till EU:s ekonomiska intressen bör vidtas 
för övervakning av det ekonomiska stödets 
effekter och av hur effektivt dessa medel 
används, i syfte att undvika oegentligheter 
och bedrägerier. Alla åtgärder bör 
dessutom vidtas för att återvinna belopp 
som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte 
använts korrekt enligt förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002, förordning (EG) 
nr 2342/2002, rådets förordning (EG) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen, rådets förordning 
(Euratom, EG) nr 2185/96 av den 
11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen mot 
bedrägerier och andra oegentligheter och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om 
utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf).

(8) Lämpliga åtgärder som står i proportion 
till EU:s ekonomiska intressen bör vidtas 
för övervakning av det ekonomiska stödets 
effekter och av hur effektivt dessa medel 
används, i syfte att undvika oegentligheter 
och bedrägerier. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas utveckling av avtalsmässiga 
arrangemang som minskar risken för 
underlåtenhet att fullgöra förpliktelser 
samt omfördelning av risker och 
kostnader över tid. Alla åtgärder bör 
dessutom vidtas för att återvinna belopp 
som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte 
använts korrekt enligt förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002, förordning (EG) 
nr 2342/2002, rådets förordning (EG) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen, rådets förordning 
(Euratom, EG) nr 2185/96 av den 
11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter och Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av 
den 25 maj 1999 om utredningar som 
utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf).

Or. en

Ändringsförslag 15
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda programmet ska främja 
forsknings- och utbildningsinsatser på 
kärnenergiområdet och omfatta all slags 
indirekt forskning inom följande 
temaområden:

Det särskilda programmet ska främja 
forsknings- och utbildningsinsatser på 
kärnenergiområdet och omfatta all slags 
indirekt forskning om strålskydd.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Forskning om fusionsenergi 
(inbegripet Iter).

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 17
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Forskning om kärnklyvning och 
strålskydd.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 3 i beslut 
[hänvisning till rådets beslut om 
Euratoms ramprogram läggs till när detta 
antagits] bedöms det att ett belopp på 
2 327 054 000 euro kommer att behövas 
för genomförandet av det särskilda 
programmet, varav upp till 15 % ska täcka 
kommissionens administrativa utgifter.
Beloppet ska fördelas enligt följande (i 
euro):

Ett belopp på 60 000 000 euro kommer att 
behövas för genomförandet av det särskilda 
programmet för strålskydd.

a) Fusionsenergiforskning 2 208 809 000;
b) Kärnfission och strålskydd 
118 245 000.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Edit Herczog

Förslag till beslut
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 3 i beslut [hänvisning 
till rådets beslut om Euratoms ramprogram 
läggs till när detta antagits] bedöms det att 

I enlighet med artikel 3 i beslut [hänvisning 
till rådets beslut om Euratoms ramprogram 
läggs till när detta antagits] bedöms det att 
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ett belopp på 2 327 054 000 euro kommer 
att behövas för genomförandet av det 
särskilda programmet, varav upp till 15 % 
ska täcka kommissionens administrativa 
utgifter. Beloppet ska fördelas enligt 
följande (i euro):

ett belopp på 2 408 809 000 euro kommer 
att behövas för genomförandet av det 
särskilda programmet, varav upp till 15 % 
ska täcka kommissionens administrativa 
utgifter. Beloppet ska fördelas enligt 
följande (i euro):

a) Fusionsenergiforskning 2 208 809 000 a) Fusionsenergiforskning 2 208 809 000
b) Kärnfission och strålskydd 118 245 000. b) Kärnfission och strålskydd 200 000 000.

Or. en

Ändringsförslag 20
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I kommittéerna om både fissions- och 
fusionsfrågor bör det råda en rimlig 
könsfördelning och en rimlig fördelning 
mellan medlemsstater som utför forskning 
och utveckling på kärnenergiområdet och 
associerade stater. 

Or. ro

Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna del utgår.

Or. fr
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Ändringsförslag 22
Vladimír Remek

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.A – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FoU-verksamheten för bygget av 
Iter reaktorn ska bedrivas i 
fusionsorganisationerna och europeiska 
industriföretag. I verksamheten kommer 
bl.a. att ingå utveckling och provning av 
komponenter och system.

FoU-verksamheten för bygget av 
Iter-reaktorn ska bedrivas i 
fusionsorganisationerna och europeiska 
industriföretag. I verksamheten kommer 
bl.a. att ingå utveckling, provning och 
kontroller av komponenter och system.

Or. cs

Ändringsförslag 23
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.A – punkt 2 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kartläggning av olika driftsscenarier för 
Iter genom målinriktade försök i 
Jet-anläggningen och andra 
anläggningar samt samordnad 
modellering.

Kartläggning av olika driftsscenarier för 
Iter genom målinriktade försök i befintliga 
EU-projekt.

Or. it

Ändringsförslag 24
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.A – punkt 2 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konstruktion av ett nytt 
satellitexperiment under det 
åttonde ramprogrammet som kan 
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komplettera Iter-försöket, för att 
garantera den prestanda som krävs och 
begränsa riskerna och driftskostnaderna, 
och som även kan omfatta studier av 
viktiga aspekter av Demotekniken.

Or. it

Ändringsförslag 25
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.A – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av Iter i Europa inom den 
internationella ram som tillhandahålls av 
Iter-organisationen kommer att berika den 
nya forskningsinfrastrukturen med en stark 
europeisk dimension.

Genomförandet av Iter i Europa inom den 
internationella ram som tillhandahålls av 
Iter-organisationen kommer att berika den 
nya forskningsinfrastrukturen med en stark 
europeisk dimension och kommer inom 
ramen för det kompletterande 
EU-programmet att leda till 
förverkligandet av en ny 
forskningsinfrastruktur till stöd för
Iter-experimentet.

Or. it

Ändringsförslag 26
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I.B. Kärnklyvning och strålskydd I.B. Strålskydd

Or. fr
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Ändringsförslag 27
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att särskilt 
förbättra säkerhetsprestanda, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
vid kärnklyvning och vid användning av 
strålning inom industri och medicin. 
Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och 
strålskydd kommer att genomföras inom 
de fem de huvudområden som beskrivs 
nedan. Det finns viktiga kopplingar till 
forskningen inom EU:s 
sjunde ramprogram, antaget genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG13, inte minst inom 
områdena energi, europeiska standarder, 
fortbildning, miljöskydd, hälsa, 
materialvetenskap, förvaltning, 
gemensamma infrastrukturer, säkerhet 
och säkerhetskultur. Internationellt 
samarbete kommer att vara ett viktigt 
element inom många 
verksamhetsområden, inte minst 
avancerade kärnenergisystem som 
undersöks inom det internationella 
forumet för fjärde generationens 
reaktorer.

utgår

______________
13 EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.B – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att särskilt 
förbättra säkerhetsprestanda, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
vid kärnklyvning och vid användning av 
strålning inom industri och medicin.
Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och 
strålskydd kommer att genomföras inom de 
fem de huvudområden som beskrivs nedan. 
Det finns viktiga kopplingar till 
forskningen inom EU:s 
sjunde ramprogram, antaget genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG13, inte minst inom 
områdena energi, europeiska standarder, 
fortbildning, miljöskydd, hälsa, 
materialvetenskap, förvaltning, 
gemensamma infrastrukturer, säkerhet och 
säkerhetskultur. Internationellt samarbete 
kommer att vara ett viktigt element inom 
många verksamhetsområden, inte minst 
avancerade kärnenergisystem som 
undersöks inom det internationella forumet 
för fjärde generationens reaktorer.

Det övergripande målet är att särskilt 
förbättra säkerhetsprestanda, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
vid kärnklyvning och vid användning av 
strålning inom industri och medicin. 
Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och 
strålskydd kommer att genomföras inom de 
fem de huvudområden som beskrivs nedan. 
Det finns viktiga kopplingar till 
forskningen inom EU:s 
sjunde ramprogram, antaget genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG, inte minst inom 
områdena energi, europeiska standarder, 
fortbildning, miljöskydd, hälsa, 
materialvetenskap, förvaltning, 
gemensamma infrastrukturer, säkerhet och 
säkerhetskultur samt förslagen om 
kärnklyvning i den strategiska EU-planen 
för energiteknik som rådet antog i 
mars 2008. Internationellt samarbete 
kommer att vara ett viktigt element inom 
många verksamhetsområden, inte minst 
avancerade kärnenergisystem som 
undersöks inom det internationella forumet 
för fjärde generationens reaktorer.

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

Or. en

Ändringsförslag 29
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Geologisk slutförvaring utgår
Mål
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Syftet är att genom praktikorienterad 
forskning lägga en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att demonstrera 
tekniken för, och säkerheten hos, 
geologisk slutförvaring av använt bränsle 
och radioaktivt avfall och för att stödja 
utvecklingen av en gemensam europeisk 
ståndpunkt i de viktigaste frågorna kring 
förvaltning och deponering av avfall.
Åtgärder
Geologisk slutförvaring: Här ingår 
ingenjörstekniska studier och 
demonstration av utformning av förvar, 
bestämning på plats av bergtekniska 
egenskaper – både i allmänt inriktade och 
platsspecifika underjordiska laboratorier 
– utforskning av miljön vid 
slutförvarsplatser, undersökning av 
relevanta processer i närområdet 
(avfallsform och anlagda barriärer) och 
på större avstånd (berggrund och 
utsläppsvägar till biosfären), utveckling 
av pålitliga metoder för bedömning av 
prestanda och säkerhet samt utredning av 
frågor om offentligt beslutsfattande och 
samhällsfrågor som har betydelse för 
allmänhetens acceptans av detta sätt för 
slutförvaring av kärnavfall.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Vladimír Remek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geologisk slutförvaring: Här ingår 
ingenjörstekniska studier och 
demonstration av utformning av förvar, 
bestämning på plats av bergtekniska 
egenskaper – både i allmänt inriktade och 
platsspecifika underjordiska laboratorier –

Geologisk slutförvaring: Här ingår 
ingenjörstekniska studier och 
demonstration av utformning av förvar, 
bestämning på plats av bergtekniska 
egenskaper – både i allmänt inriktade och 
platsspecifika underjordiska laboratorier –
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utforskning av miljön vid
slutförvarsplatser, undersökning av 
relevanta processer i närområdet 
(avfallsform och anlagda barriärer) och på 
större avstånd (berggrund och 
utsläppsvägar till biosfären), utveckling av 
pålitliga metoder för bedömning av 
prestanda och säkerhet samt utredning av 
frågor om offentligt beslutsfattande och 
samhällsfrågor som har betydelse för 
allmänhetens acceptans av detta sätt för 
slutförvaring av kärnavfall.

utforskning av miljön vid 
slutförvarsplatser, undersökning av 
relevanta processer i närområdet 
(avfallsform och anlagda barriärer) och på 
större avstånd (berggrund och 
utsläppsvägar till biosfären), utveckling av 
pålitliga metoder för bedömning av 
prestanda och säkerhet samt utredning av 
frågor om offentligt beslutsfattande och 
samhällsfrågor som har betydelse för 
allmänhetens acceptans av detta sätt för 
slutförvaring av kärnavfall. För att 
säkerställa en mer effektiv inneslutning 
av radioaktiva ämnen för oförutsedda 
händelser måste solida system som 
upprätthåller samma tjänst med sänkt 
drift inrättas.

Or. cs

Ändringsförslag 31
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reaktorsystem utgår
Mål
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, och för 
att finna metoder att minska 
avfallsmängden och/eller göra avfallet 
mindre farligt.
Åtgärder
Säkerhet hos kärnenergianläggningar: 
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärnenergianläggningar, framför allt 
bedömning av kärnkraftverkens livslängd 
och skötsel, säkerhetskultur (minimering 
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av risken för mänskliga eller 
organisatoriska fel), metoder för 
avancerad säkerhetsbedömning, verktyg 
för numerisk simulering, instrumentering 
och styrning, samt förebyggande av 
allvarliga olyckor och skadebegränsning. 
Även tillhörande åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 
yrkeskompetensen ingår.
Avancerade nukleära system: Öka 
befintliga systems och bränslens 
effektivitet och undersökning av 
avancerade reaktorsystem i syfte att 
bedöma deras potential, "motståndskraft" 
mot spridning för kärnvapentillverkning 
samt effekter för hållbarhet på lång sikt, 
inklusive verksamhet inom 
grundforskningen och viktig 
tvärvetenskaplig forskning (som 
materialvetenskap)14 och studier av 
bränslecykeln, innovativa bränslen samt 
avfallshanteringsaspekter som separation 
och transmutation, samt effektivare 
användning av klyvbart material i 
befintliga reaktorer.
____________
14 Det är Europeiska forskningsrådet 
(EFR) som har ansvar för stödet till 
spetsforskningen på alla vetenskaps- och 
teknikområden.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhet hos kärnenergianläggningar: 
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärnenergianläggningar, framför allt 
bedömning av kärnkraftverkens livslängd 

Säkerhet hos kärnenergianläggningar: 
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärnenergianläggningar, framför allt 
bedömning av kärnkraftverkens livslängd 
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och skötsel, säkerhetskultur (minimering 
av risken för mänskliga eller 
organisatoriska fel), metoder för avancerad 
säkerhetsbedömning, verktyg för numerisk 
simulering, instrumentering och styrning, 
samt förebyggande av allvarliga olyckor 
och skadebegränsning. Även tillhörande 
åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 
yrkeskompetensen ingår.

och skötsel, säkerhetskultur (minimering 
av risken för mänskliga eller 
organisatoriska fel), metoder för avancerad 
säkerhetsbedömning, verktyg för numerisk 
simulering, instrumentering och styrning, 
samt förebyggande av allvarliga olyckor 
och skadebegränsning. Även tillhörande 
åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 
yrkeskompetensen ingår. Som en 
konsekvens av Fukushima-olyckan bör 
bland annat följande åtgärder vidtas: 
förbättring av motståndskraften mot 
jordbävningar, ändring av definitionen av 
olyckor som inte gått att förutse, analyser 
av gemensamma feltyper, förbättrad 
hantering av nödsituationer, undvikande 
av ansamlingar av väte från reaktioner av 
varm metall/ånga, rekombination av väte 
samt utformning av filter-/skrubbersystem 
som står emot gasövertryck.

Or. en

Ändringsförslag 33
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhet hos kärnenergianläggningar: 
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärnenergianläggningar, framför allt 
bedömning av kärnkraftverkens livslängd 
och skötsel, säkerhetskultur (minimering 
av risken för mänskliga eller 
organisatoriska fel), metoder för avancerad 
säkerhetsbedömning, verktyg för numerisk 
simulering, instrumentering och styrning, 
samt förebyggande av allvarliga olyckor 
och skadebegränsning. Även tillhörande 
åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 

Säkerhet hos kärnenergianläggningar: 
Driftssäkerhet hos befintliga och framtida 
kärnenergianläggningar, med särskild 
hänsyn tagen till 
forskningskonsekvenserna av 
Fukushimaolyckan, framför allt 
bedömning av kärnkraftverkens livslängd 
och skötsel, säkerhetskultur (minimering 
av risken för mänskliga eller 
organisatoriska fel), metoder för avancerad 
säkerhetsbedömning, verktyg för numerisk 
simulering, instrumentering och styrning, 
samt förebyggande av allvarliga olyckor 
och skadebegränsning. Även tillhörande 
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yrkeskompetensen ingår. åtgärder för att optimera 
kunskapshanteringen och upprätthålla 
yrkeskompetensen ingår.

Or. en

Ändringsförslag 34
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avancerade nukleära system: Öka 
befintliga systems och bränslens 
effektivitet och undersökning av 
avancerade reaktorsystem i syfte att 
bedöma deras potential, ”motståndskraft” 
mot spridning för kärnvapentillverkning 
samt effekter för hållbarhet på lång sikt, 
inklusive verksamhet inom 
grundforskningen och viktig 
tvärvetenskaplig forskning (som 
materialvetenskap)14 och studier av 
bränslecykeln, innovativa bränslen samt 
avfallshanteringsaspekter som separation 
och transmutation, samt effektivare 
användning av klyvbart material i 
befintliga reaktorer.

Avancerade nukleära system: Öka 
befintliga systems och bränslens 
effektivitet och undersökning av 
avancerade reaktorsystem i syfte att 
bedöma deras potential, ”motståndskraft” 
mot spridning för kärnvapentillverkning 
samt effekter för hållbarhet på lång sikt, 
inklusive verksamhet inom 
grundforskningen och viktig 
tvärvetenskaplig forskning (som 
materialvetenskap)14 och studier av 
bränslecykeln, innovativa bränslen samt 
avfallshanteringsaspekter som separation 
och transmutation, samt effektivare 
användning av klyvbart material i 
befintliga reaktorer. Ovannämnda 
aktiviteter bör vara inriktade på att stödja 
det europeiska industriella initiativet för 
hållbar kärnenergi, som lanserades i 
samband med det belgiska 
ordförandeskapets konferens om den 
strategiska EU-planen för energiteknik i 
november 2010, och omfatta 
utformningen av de viktiga 
forskningsprojekten Astrid, Allegro, 
Alfred och Myrrha.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja utbredningen av vetenskaplig 
kompetens och know-how inom hela 
kärnenergisektorn för att garantera tillgång 
på kvalificerade forskare, ingenjörer och 
tekniker så snart som möjligt, och för att 
uppnå bättre samordning mellan 
utbildningsinstitutionerna i EU för att se 
till att utbildningarna blir likvärdiga i alla 
medlemsstater.

Främja utbredningen av vetenskaplig 
kompetens och know-how om strålskydd 
och avveckling av kärnkraftverk inom 
hela kärnenergisektorn för att garantera 
tillgång på kvalificerade forskare, 
ingenjörer och tekniker så snart som 
möjligt, och för att uppnå bättre 
samordning mellan 
utbildningsinstitutionerna i EU för att se 
till att utbildningarna blir likvärdiga i alla 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – del I – del I.B – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalresurser och utbildning: 
Samordning av nationella program och 
tillgodoseende av behov av allmän 
fortbildning inom kärnvetenskap och 
kärnteknik med en rad olika instrument, 
däribland sådana som är konkurrensutsatta, 
som en del av allmänt personalstöd inom 
alla temaområden. Här ingår också stöd till 
kursverksamhet och utbildningsnätverk 
samt åtgärder som syftar till att göra 
sektorn mer attraktiv för unga forskare och 
ingenjörer.

Personalresurser och utbildning: 
Samordning av nationella program och 
tillgodoseende av behov av allmän 
fortbildning om strålskydd och om 
vetenskap och teknik för avveckling av 
kärnkraftverk med en rad olika instrument, 
däribland sådana som är konkurrensutsatta, 
som en del av allmänt personalstöd inom 
alla temaområden. Här ingår också stöd till 
kursverksamhet och utbildningsnätverk 
samt åtgärder som syftar till att göra 
sektorn mer attraktiv för unga forskare och 
ingenjörer.

Or. fr


