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Ændringsforslag 3
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. fr

Ændringsforslag 4
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved gennemførelsen af dette 
særprogram bør der lægges vægt på at 
fremme forskernes mobilitet og uddannelse 
samt at fremme innovation i EU. JRC skal 
især sikre en passende uddannelse i 
sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger på 
det nukleare område.

(5) Ved gennemførelsen af dette 
særprogram bør der lægges vægt på at 
fremme forskernes mobilitet og uddannelse 
samt at fremme innovation i EU. JRC skal 
især sikre en passende uddannelse i 
sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger på 
det nukleare område. JCR skal desuden 
hjælpe med at føre tilsyn med 
uddannelsens kvalitet og effektivitet samt 
koordinationen af de nuværende 
uddannelsesprogrammer på 
kernekraftområdet inden for EU og i 
ansøger- og nabolandene.

Or. en

Ændringsforslag 5
Michèle Rivasi
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Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved gennemførelsen af dette 
særprogram bør der lægges vægt på at 
fremme forskernes mobilitet og uddannelse 
samt at fremme innovation i EU. JRC skal 
især sikre en passende uddannelse i 
sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger
på det nukleare område.

(5) Ved gennemførelsen af dette 
særprogram bør der lægges vægt på at 
fremme forskernes mobilitet og uddannelse 
samt at fremme innovation i EU. JRC skal 
især sikre en passende uddannelse i 
nedlukning og sikkerhed på det nukleare 
område.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der vil være brug for stigende 
opmærksomhed på og budgetudgifter til 
initiativer, der skal ledsage 
nuklearforskningen, navnlig for så vidt 
angår investering i menneskelige 
ressourcer og aktiviteter til forebyggelse 
af mangel på kvalificeret arbejdskraft de 
kommende år (f.eks. tilskud til forskere på 
det nukleare område) og deraf følgende 
tab af EU's førerposition;

Or. en

Ændringsforslag 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)



AM\878621DA.doc 5/17 PE472.070v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Gennemførelsen af 
rammeprogrammet (2012-2013) bør tage 
udgangspunkt i principperne om 
forenkling, stabilitet, gennemsigtighed, 
retssikkerhed, konsistens, topkvalitet og 
tillid som anført i Europa-Parlamentets 
henstillinger i sin om forenkling af 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Forvaltningen af EU-midler til 
forskning bør i højere grad basere sig på 
tillid og risikovillighed i alle projektfaser, 
samtidig med at ansvarligheden sikres 
gennem fleksible EU-bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 9
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) 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 

(11) 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 
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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 interesser, 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 uregelmæssigheder 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).

anvendelsen af disse midler med henblik 
på at forebygge uregelmæssigheder og 
svig. Der bør lægges særlig vægt på at få 
udviklet aftalesystemer, der mindsker 
risikoen for manglende opfyldelse af 
forpligtelserne, samt på omfordelingen af 
risiko 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 
interesser, 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 
uregelmæssigheder 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).

Or. en

Ændringsforslag 10
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) håndtering af nukleart affald, 
miljøpåvirkning og grundviden

(a) medicinske anvendelser, 
miljøpåvirkning og grundviden

Or. fr
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Ændringsforslag 11
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nuklear sikkerhed (for nuværende og 
kommende generationer af 
kernereaktorer og deres 
brændselskredsløb)

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 12
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Nedlukning

Or. en

Ændringsforslag 13
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 233 216 000 EUR.

Bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet skønnes at være 40 
000 000 EUR.

Or. fr
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Ændringsforslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder et flerårigt 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de 
videnskabelige og teknologiske 
prioriteringer, der er fastsat i bilaget, og 
med en tidsplan for gennemførelsen.

(1) Kommissionen udarbejder et flerårigt 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de 
videnskabelige og teknologiske 
prioriteringer, der er fastsat i bilaget, 
foruden de fornødne midler, 
finansieringsforanstaltninger og en 
tidsplan for gennemførelsen.

Or. ro

Ændringsforslag 15
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særprogrammets overordnede mål er at 
yde kundedrevet videnskabelig og teknisk 
støtte til EU's politik vedrørende 
kernekraft og at opfylde traktatens 
forpligtelser. For at nå dette mål skal 
viden, færdigheder og kompetence 
ajourføres løbende med henblik på at 
tilvejebringe den nødvendige tidssvarende 
ekspertviden inden for områderne 
kernereaktorsikkerhed og
sikkerhedskontrol og 
sikkerhedsforanstaltninger på det nukleare 
område.

Særprogrammets overordnede mål er at 
yde videnskabelig og teknisk støtte til EU's 
politik. For at nå dette mål skal viden, 
færdigheder og kompetence ajourføres 
løbende med henblik på at tilvejebringe 
den nødvendige tidssvarende ekspertviden 
inden for områderne medicinske 
anvendelser, foranstaltninger og 
information om radioaktivitet i miljøet 
samt sikkerhedskontrol og 
sikkerhedsforanstaltninger på det nukleare 
område.

Or. fr
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Ændringsforslag 16
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC's nukleare aktiviteter sigter mod at 
opfylde traktatens krav vedrørende 
forskning og udvikling (FoU) og at yde 
støtte til Kommissionen og 
medlemsstaterne inden for områderne 
nuklear sikkerhedskontrol og 
ikkespredning, affaldshåndtering, 
sikkerheden af nukleare anlæg og 
brændselskredsløbet,
radioaktivitetsniveauer i miljøet og 
strålingsbeskyttelse.

JRC's nukleare aktiviteter sigter mod at yde 
støtte til Kommissionen og 
medlemsstaterne inden for områderne 
nuklear sikkerhedskontrol og ikke-
spredning, radioaktivitetsniveauer i miljøet 
og strålingsbeskyttelse.  

Or. fr

Ændringsforslag 17
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) håndtering af nukleart affald, 
miljøpåvirkning og grundviden

(a) medicinske anvendelser, 
miljøpåvirkning og grundviden 

Or. fr

Ændringsforslag 18
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nuklear sikkerhed (for nuværende og 
kommende generationer af 
kernereaktorer og deres 
brændselskredsløb)

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 19
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Håndtering af nukleart affald, 
miljøpåvirkning og grundviden

3.1. medicinske anvendelser, 
miljøpåvirkning og grundviden  

Or. fr

Ændringsforslag 20
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.1. Karakterisering, oplagring og 
deponering af brugt brændsel og højaktivt 
affald

udgår

Håndtering af brugt brændsel og 
højradioaktivt affald indbefatter 
behandling, emballering, transport, 
midlertidig oplagring og geologisk 
deponering. Det endelige mål er at 
forhindre, at der afgives radionukleider til 
biosfæren under alle disse etaper i den 
meget lange henfaldsperiode. 
Udformning, evaluering og funktion af 
systemer af konstruerede og naturlige 
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indesluttende barrieresystemer over det 
relevante tidsrum er nøglefaktorer, når 
det gælder om at nå disse mål og 
afhænger bl.a. af brændslets og/eller 
affaldets adfærd i det geologiske miljø. 
Disse undersøgelser er omfattet af dette 
særprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2. Separation og transmutation udgår
Den primære strategi, der overvejes for 
fremtidige kernekraftsystemer, omfatter 
lukning af det nukleare 
brændselskredsløb med det formål at 
mindske det nukleare affalds langsigtede 
radiotoksicitet og forbedre den 
bæredygtige brug af ressourcerne. De 
vigtigste udfordringer for dette koncept er 
fortsat optimering af 
separationsteknikkerne for at udskille 
udvalgte langlivede radionukleider af det 
brugte brændsel og fremstilling og 
karakterisering af sikre og pålidelige 
brændsler til actinidtransmutation. Hos 
JRC omfatter forsøgsarbejde med 
separation forskning i såvel vandig 
opløsning som pyrometallurgiske 
processer (i salt medium).

Or. fr

Ændringsforslag 22
Michèle Rivasi
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Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.3. Actinidgrundforskning udgår
For at opretholde kompetencen og en 
ledende position inden for civil 
kerneteknologi er det vigtigt at fremme 
tværfaglig grundforskning i nukleare 
materialer som en ressource, hvorfra der 
kan opstå nye teknologiske innovationer. 
Dette kræver til gengæld viden om 
reaktionen af de såkaldte elementer af 
laget af 5f-elektroner (dvs. actiniderne) og 
forbindelserne på (normalt ekstreme) 
termodynamiske parametre. På grund af 
den lille forsøgsdatabase og 
modelleringens iboende kompleksitet er 
vores aktuelle viden om disse mekanismer 
begrænset. Grundforskningen inden for 
disse områder er afgørende for at forstå 
disse elementers adfærd og forblive på 
forkant med den moderne kondenserede 
fasers fysik. Udviklingen inden for 
avanceret modellering og simulering vil 
fungere som en løftestang og forbedre 
forsøgsprogrammernes virkning.
JRC's program for actinidgrundforskning 
vil forblive på forkant med actinidfysik og 
-kemi, og det primære mål er at 
tilvejebringe forsøgsfaciliteter i 
verdensklasse for forskere fra 
universiteter og forskningscentre. Disse 
faciliteter vil give dem mulighed for at 
undersøge egenskaberne af 
actinidmaterialer med henblik på at 
fuldende deres uddannelse og bidrage til 
fremskridtene inden for nuklear 
forskning.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Michèle Rivasi
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Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.4. Kernetekniske data udgår
De foreslåede udformninger af dedikerede 
små actinidbrændere og avancerede 
koncepter for produktion af kernekraft 
udløser et behov for nye kernetekniske 
data med en væsentlig forbedret 
nøjagtighed. Forsøgsdataenes kvalitet er 
afgørende for at opnå bedre 
sikkerhedsstandarder og mindre 
fejlmargener og dermed 
omkostningseffektivitet i udformningen 
og konstruktionen af nye reaktorsystemer. 
De datafiler, der anvendes af erhvervsliv 
og forskningslaboratorier, skal være 
fuldstændige, nøjagtige og valideret 
i henhold til veldefinerede 
kvalitetssikringsprocedurer.
JRC vil tilvejebringe internationalt 
påkrævede data og vil endvidere fortsætte 
den sikre drift af de lineære acceleratorer 
Van de Graaff og GELINA.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens afsnit II, kapitel 3, fastsætter, at 
der skal indføres grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed 
mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling. Traktatens artikel 31-
38 indeholder bestemmelser om 

Traktatens afsnit II, kapitel 3, fastsætter, at 
der skal indføres grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed 
mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling. Traktatens artikel 31-
38 indeholder bestemmelser om 
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medlemsstaternes og Kommissionens rolle 
med hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden, kontrol med 
radioaktivitetsmængden i miljøet, 
frigivelse til miljøet og håndtering af 
nukleart affald. I henhold til traktatens 
artikel 39 bistår JRC Kommissionen ved 
udførelsen af denne opgave.

medlemsstaternes og Kommissionens rolle 
med hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden, kontrol med 
radioaktivitetsmængden i miljøet (luft, 
vand, jord) samt frigivelse til miljøet. JRC 
fortsætter i samarbejde med sine 
internationale partnere at udbygge 
netværker til måling af radioaktivitet i 
miljøet og stiller straks resultaterne til 
rådighed for offentligheden. I henhold til 
traktatens artikel 39 bistår JRC 
Kommissionen ved udførelsen af denne 
opgave.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er vigtigt at vedligeholde og uddybe 
den nukleare viden blandt de nye 
generationer af forskere og ingeniører på 
nuklearområdet gennem formidling af 
forsøg, resultater, fortolkninger og 
kvalifikationer opnået inden for forskning 
og programmer for anvendt forskning.

Det er vigtigt hurtigt at få uddannet nye 
generationer af forskere og ingeniører med 
speciale i nedlukning af nukleare anlæg, 
f.eks. gennem formidling af forsøg, 
resultater, fortolkninger og kvalifikationer 
opnået inden for forskning og programmer 
for anvendt forskning.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.1 – nr. 3.1.7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC vil bidrage til at gøre denne viden 
umiddelbart tilgængelig på en 

JRC vil bidrage til at gøre denne viden 
umiddelbart tilgængelig på en
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velstruktureret og veldokumenteret måde 
og vil støtte uddannelsesaktiviteter på 
højere læreanstalter i Europa for både 
operationelle og innovative Generation 
IV-reaktorer. Derudover vil JRC udvikle 
et europæisk observatorium for 
menneskelige ressourcer på det nukleare 
område med henblik på at analysere 
tendenserne i Europa og yde 
videnskabelig støtte til EU's politiske 
beslutningsproces. JRC vil endvidere 
fortsat bidrage til en forbedret 
kommunikation om nukleare spørgsmål, 
herunder navnlig dem, der vedrører 
offentlighedens accept, og mere generelt 
om strategier for almen energibevidsthed. 
De mange års erfaring med og unikke 
faciliteter for måling af nukleare data 
udgør endvidere en fremragende 
mulighed for uddannelse af forskere og 
ingeniører på det nukleare område, idet 
undervisningen på universiteter suppleres 
med praktisk adgang til nukleare anlæg.

velstruktureret og veldokumenteret måde 
og vil støtte uddannelsesaktiviteter på 
højere læreanstalter i Europa på området 
for procedurer og teknologier for 
nedlukning af nukleare anlæg.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 28
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – nr. 3.2 – nr. 3.2.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De arbejdende anlægs nukleare sikkerhed 
og pålidelighed optimeres konstant med 
henblik på at tage de nye udfordringer op i 
form af markedsliberalisering, udvidet 
anlægsdrift og den nukleare industris 
renæssance. Med henblik på at bibeholde 
og forbedre sikkerhedsniveauet i både 
vestlige og russiske typer reaktoranlæg er 
der behov for at videreudvikle og validere 
mere avancerede og nøjagtige 
sikkerhedsevalueringsmetoder og dertil 
hørende analytiske værktøjer. JRC udfører 
målrettede eksperimentelle undersøgelser 
for at forbedre forståelsen af de 
tilgrundliggende fysiske fænomener og 
processer med henblik på at muliggøre 
validering og kontrol af deterministiske og 
probabilistiske sikkerhedsvurderinger 
baseret på avanceret modellering af 
anlægsprocesser (reaktivitet og termisk 
hydraulik), af komponenter under 
driftsbelastning/aldring og af menneskelige 
og organisatoriske faktorer. JRC vil 
endvidere fortsat spille en central rolle i 
oprettelsen og driften af det europæiske 
clearinginstitut for nukleare operatørers 
operationelle erfaringer til gavn for 
samtlige medlemsstater. Det vil udarbejde 
emnerapporter om specifikke 
anlægsspørgsmål og lette den effektive 
udveksling og gennemførelse af 
operationelle erfaringer for at forbedre 
sikkerheden i kernekraftanlæg til fordel for 
alle regulerende myndigheder i Europa.

De arbejdende anlægs nukleare sikkerhed 
og pålidelighed optimeres konstant med 
henblik på at tage de nye udfordringer op i 
form af markedsliberalisering, udvidet 
anlægsdrift og den nukleare industris
renæssance. Med henblik på at bibeholde 
og forbedre sikkerhedsniveauet i både 
vestlige og russiske typer reaktoranlæg er 
der behov for at videreudvikle og validere 
mere avancerede og nøjagtige 
sikkerhedsevalueringsmetoder og dertil 
hørende analytiske værktøjer. JRC udfører 
målrettede eksperimentelle undersøgelser 
for at forbedre forståelsen af de 
tilgrundliggende fysiske fænomener og 
processer med henblik på at muliggøre 
validering og kontrol af deterministiske og 
probabilistiske sikkerhedsvurderinger 
baseret på avanceret modellering af 
anlægsprocesser (reaktivitet og termisk 
hydraulik), af komponenter under 
driftsbelastning/aldring og af menneskelige 
og organisatoriske faktorer. JRC vil 
endvidere fortsat spille en central rolle i 
oprettelsen og driften af det europæiske 
clearinginstitut for nukleare operatørers 
operationelle erfaringer til gavn for 
samtlige medlemsstater. Det vil udarbejde 
emnerapporter om specifikke 
anlægsspørgsmål og lette den effektive 
udveksling og gennemførelse af 
operationelle erfaringer for at forbedre 
sikkerheden i kernekraftanlæg til fordel for 
alle regulerende myndigheder i Europa. I 
betragtning af den stigende betydning af 
nedlukning af nukleare anlæg og de 
dermed forbundne ekspanderende 
markeds- og ingeniørmæssige aspekter vil 
JCR ligeledes forøge sin videnskabelige 
ekspertise på dette område. Det vil også i 
sit program inkludere centrale aspekter 
ved forskning og uddannelse af eksperter 
i nedlukning af reaktorer (metoder, 
efteruddannelse og videnskabelig 
baggrund).
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