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Ändringsförslag 3
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vid genomförandet av det särskilda 
programmet bör man särskilt sträva efter 
att främja forskares rörlighet och 
utbildning samt innovation inom 
Europeiska unionen. JRC bör bland annat
tillhandahålla ändamålsenlig utbildning på 
området för kärnteknisk säkerhet och 
fysiskt skydd.

(5) Vid genomförandet av det särskilda 
programmet bör man särskilt sträva efter 
att främja forskares rörlighet och 
utbildning samt innovation inom 
Europeiska unionen. JRC bör framför allt
tillhandahålla ändamålsenlig utbildning på 
området för kärnteknisk säkerhet och 
fysiskt skydd. Dessutom bör JRC bistå vid 
övervakningen av utbildningens kvalitet 
och effektivitet, liksom vid samordningen 
av befintliga utbildningsprogram inom 
kärnenergi i EU samt i kandidat- och 
grannländerna.

Or. en

Ändringsförslag 5
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vid genomförandet av det särskilda 
programmet bör man särskilt sträva efter 
att främja forskares rörlighet och 
utbildning samt innovation inom 
Europeiska unionen. JRC bör bland annat
tillhandahålla ändamålsenlig utbildning på 
området för kärnteknisk säkerhet och 
fysiskt skydd.

(5) Vid genomförandet av det särskilda 
programmet bör man särskilt sträva efter 
att främja forskares rörlighet och 
utbildning samt innovation inom 
Europeiska unionen. JRC bör framför allt
tillhandahålla ändamålsenlig utbildning på 
området för avveckling av 
kärnkraftsanläggningar samt kärnteknisk 
säkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Ökat fokus och ökade budgetmedel 
behövs för initiativ som är knutna till 
grundläggande kärnforskning, särskilt 
när det gäller investeringar i mänskligt 
kapital och åtgärder för att minska risken 
för kompetensbrist de kommande åren 
(till exempel bidrag till forskare på 
kärnenergiområdet) och följaktligen 
förlusten av ledarskap för EU.

Or. en

Ändringsförslag 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Ramprogrammet (2012–2013) bör 
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genomföras på grundval av principerna 
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 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Förvaltningen av 
EU:s forskningsstöd bör vara mer 
förtroendebaserad och risktolerant i alla 
faser av projekten, samtidigt som 
ansvarsskyldighet garanteras, med 
flexibla EU-bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 9
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) 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 vidtas för att återvinna 
belopp som förlorats, utbetalats felaktigt 

(11) 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 åt 
utarbetandet av avtalsmässiga 
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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).

överenskommelser som minskar risken 
för bristande resultat, liksom 
omfördelningen av risker och kostnader 
över tiden. Alla åtgärder bör 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).

Or. en

Ändringsförslag 10
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kärnavfallshantering, miljöpåverkan 
och grundkunskaper.

(a) Medicinska tillämpningar, 
miljöpåverkan och grundkunskaper.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Michèle Rivasi

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

(b) Kärnsäkerhet (för nuvarande och 
framtida generationers kärnreaktorer och 
deras bränslecykel).

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 12
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Article 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 13
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
233 216 000 euro kommer att behövas för 
genomförandet av det särskilda 
programmet.

Det bedöms att ett belopp på
40 000 000 euro kommer att behövas för 
genomförandet av det särskilda 
programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta ett flerårigt 
arbetsprogram för genomförande av det 
särskilda programmet, med en tidsplan för 
genomförandet och en detaljerad 
redogörelse för målen och de vetenskapliga 
och tekniska prioriteringarna i bilagan.

1. Kommissionen ska utarbeta ett flerårigt 
arbetsprogram för genomförande av det 
särskilda programmet, med en detaljerad 
redogörelse för målen och de vetenskapliga 
och tekniska prioriteringarna i bilagan, 
tillsammans med nödvändiga medel, 
finansieringslösningar och en tidsplan för 
genomförandet.

Or. ro

Ändringsförslag 15
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda programmets allmänna syfte 
är att tillhandahålla kundorienterat
vetenskapligt och tekniskt stöd till 
genomförandet av EU:s politik i fråga om 
kärnenergi, och att uppfylla 
skyldigheterna enligt fördraget. Därför 
måste man ständigt uppdatera kunskaper 
och kompetenser för att kunna 
tillhandahålla ledande expertis inom 
områdena reaktorsäkerhet och 
kärnämneskontroll samt kärnsäkerhet.

Det särskilda programmets allmänna syfte 
är att tillhandahålla riktat vetenskapligt och 
tekniskt stöd till genomförandet av 
EU:s politik. Därför måste man ständigt 
uppdatera kunskaper och kompetenser för 
att kunna tillhandahålla ledande expertis 
inom områdena medicinska tillämpningar, 
mätning av och information om 
radioaktivitet i miljön samt kärnsäkerhet, 
inklusive kärnämneskontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC:s nukleära verksamhet syftar till
uppfyllandet av de forsknings- och 
utvecklingsskyldigheter som fastställs i 
fördraget. JRC 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.

JRC:s nukleära verksamhet syftar till att
bistå kommissionen och medlemsstaterna i 
frågor som rör kärnämneskontroll och 
icke-spridning, radioaktivitet i miljön och 
strålskydd.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kärnavfallshantering, miljöpåverkan 
och grundkunskaper.

(a) Medicinska tillämpningar, 
miljöpåverkan och grundkunskaper.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kärnsäkerhet (för nuvarande och 
framtida generationers kärnreaktorer och 
deras bränslecykel).

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 19
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Kärnavfallshantering, miljöpåverkan 
och grundkunskaper

3.1. Medicinska tillämpningar, 
miljöpåverkan och grundkunskaper

Or. fr

Ändringsförslag 20
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.1. Karakterisering, lagring och 
slutförvaring av utbränt bränsle och 
högaktivt kärnavfall

utgår

Hanteringen av utbränt bränsle och 
högaktivt kärnavfall omfattar 
bearbetning, konditionering, transport, 
mellanlagring och djupförvar. Slutmålet 
är att förebygga utsläpp av radionuklider i 
biosfären under dessa skeden och under 
den mycket långa tid det tar för ämnenas 
radioaktivitet att avta. Artificiella och 
naturliga barriärers utformning och 
funktion i det relevanta tidsperspektivet, 
och korrekt bedömning av detta, är viktiga 
moment när det gäller att uppnå dessa 
mål. Resultaten beror bland annat på 
bränslets och/eller avfallets beteende i den 
geologiska miljön. Sådana studier 
omfattas av detta särskilda program.

Or. fr
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Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2. Separering och transmutation utgår
Den viktigaste strategi som övervägs för 
framtida kärnenergisystem innebär att 
kärnbränslecykeln sluts, så att 
kärnavfallets långsiktiga radiotoxicitet 
kan minskas och en hållbar 
resursanvändning främjas. De viktigaste 
problemen med denna strategi är 
fortfarande hur man kan förbättra 
inneslutningstekniken, hur utvalda 
långlivade radionuklider kan avskiljas 
från utbränt bränsle och hur man kan 
framställa och urskilja säkra och 
tillförlitliga bränslen för transmutation av 
aktinider. JRC:s experiment med 
inneslutning omfattar forskning om både 
lösning i vatten och pyrometallurgiska 
processer (i saltmedier).

Or. fr

Ändringsförslag 22
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.3. Grundläggande aktinidforskning utgår
För att bevara vår kompetens och ledande 
ställning inom civil kärnteknik måste vi 
främja tvärvetenskaplig grundforskning 
om kärnämnen som en resurs som kan 
leda till ny teknisk innovation. Detta i sin 
tur förutsätter kännedom om hur 
grundämnena med elektroner i 
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elektronskal 5f, de s.k. aktiniderna, och 
deras föreningar reagerar under (ofta 
extrema) termodynamiska parametrar. På 
grund av den sparsamma tillgången till 
data från experiment och på att 
modellering är en så komplex uppgift, har 
vi för närvarande endast ytterst begränsad 
kunskap om dessa mekanismer. 
Grundforskning om dessa frågor är en 
viktig förutsättning för att vi ska kunna 
öka vår kunskap om dessa grundämnens 
egenskaper och hålla vår ledande position 
i den moderna kondenserade materiens 
fysik. Utvecklingar i fråga om avancerade 
modeller och simulationer kommer 
utnyttjas maximalt för att öka de 
experimentella programmens verkan.
JRC:s grundläggande 
aktinidforskningsprogram kommer att 
fortsätta att ligga i spetsen för aktinidfysik 
och aktinidkemi, och har som främsta 
uppgift att tillhandahålla 
experimentanläggningar av världsklass 
för forskare från universitet och 
forskningscentrum. Dessa anläggningar 
ska ge forskarna möjlighet att undersöka 
aktinidmaterials egenskaper för att 
fullborda sin utbildning och bidra till 
kärnvetenskapens utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.4. Nukleära data utgår
Förslagen till utformning av särskilda 
förbränningsanläggningar för mindre 
aktinider och de avancerade koncepten 
för kärnenergiproduktion gör att det krävs 
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mycket bättre nukleära data. Kvaliteten på 
data från experiment är av stor betydelse 
för utvecklingen av bättre 
säkerhetsstandarder och för att minska 
felmarginalerna, varigenom ökad 
kostnadseffektivitet kan uppnås när man 
utvecklar och bygger nya reaktorsystem. 
De datafiler som används av industrin 
och forskningslaboratorierna måste vara 
kompletta, tillförlitliga och validerade 
genom väldefinierade 
kvalitetssäkringssystem.
JRC kommer att ta fram de data som 
efterfrågas internationellt och även 
fortsätta en säker drift av de linjära 
accelerometrarna Van de Graaff och 
Gelina.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I avdelning II kapitel 3 i fördraget anges 
det att det ska fastställas grundläggande 
säkerhetsnormer för befolkningens och 
arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror 
som uppstår till följd av joniserande 
strålning. I artiklarna 31–38 i fördraget 
fastställs medlemsstaternas och 
kommissionens roller i fråga om 
hälsoskydd, kontroll av 
radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord,
utsläpp i miljön och hanteringen av 
kärnavfall. I enlighet med artikel 39 i 
fördraget ska JRC biträda kommissionen 
då denna fullgör dessa uppgifter.

I avdelning II kapitel 3 i fördraget anges 
det att det ska fastställas grundläggande 
säkerhetsnormer för befolkningens och 
arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror 
som uppstår till följd av joniserande 
strålning. I artiklarna 31–38 i fördraget 
fastställs medlemsstaternas och 
kommissionens roller i fråga om 
hälsoskydd, kontroll av 
radioaktivitetsnivån i miljön (i luft, vatten 
och jord) och utsläpp i miljön. JRC 
kommer i samarbete med sina 
internationella partner att fortsätta att 
utveckla nätverk för mätning av 
radioaktivitet i miljön och omedelbart 
offentliggöra de insamlade uppgifterna. I 
enlighet med artikel 39 i fördraget ska JRC 
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biträda kommissionen då denna fullgör 
dessa uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För nya generationer av
kärnkraftsforskare och 
kärnkraftstekniker är det viktigt att 
upprätthålla och fördjupa sin 
kärnforskningskunskap genom att sprida 
erfarenheter från tidigare experiment, 
resultat, tolkningar och kompetens som 
vunnits inom ramen för forskning och 
forskningsprogram.

Det är viktigt att snabbt utbilda nya 
generationer av forskare och tekniker så 
att de blir specialiserade inom avveckling 
av kärnkraftsanläggningar, i synnerhet
genom att sprida erfarenheter från tidigare 
experiment, resultat, tolkningar och 
kompetens som vunnits inom ramen för 
forskning och forskningsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.1 – led 3.1.7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC kommer att stödja den högre 
utbildningen i Europa och bidra till att 
göra denna kunskap lättillgänglig, klart 
strukturerad och väldokumenterad, både 
för nuvarande reaktorer och för den nya 
fjärde reaktorgenerationen. Dessutom 
kommer JRC att inrätta ett europeiskt 
observatorium för mänskliga resurser 
inom kärntekniksektorn (European 
Nuclear Human Resources Observatory), 
som ska analysera utvecklingen i Europa

JRC kommer att bidra till att göra denna 
kunskap lättillgänglig, klart strukturerad 
och väldokumenterad samt stödja den 
högre utbildningen i Europa i fråga om
praxis och teknik för avveckling av 
kärnkraftsanläggningar.
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och ge vetenskapligt stöd till EU:s politik. 
JRC kommer dessutom även 
fortsättningsvis att bidra till bättre 
kommunikation om kärntekniska frågor, 
särskilt i fråga om allmänhetens 
acceptans. På mer global nivå kommer 
JRC att bidra till utarbetandet av
strategier för ett allmänt 
energimedvetande. Centrumets långa 
erfarenhet och unika anläggningar för 
mätning av kärntekniska data ger också 
utmärkta möjligheter till fortbildning av 
kärnkraftsforskare och kärntekniker, som 
komplement till universitetsutbildningen, 
genom konkret tillgång till
kärnkraftsanläggningar.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta led utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – led 3.2 – led 3.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnsäkerhet och fungerande 
anläggningars tillförlitlighet måste ständigt 
förbättras för att lösa de nya problem som 
uppstår när marknader avregleras och 
anläggningarnas driftstid förlängs, och till 

Kärnsäkerhet och fungerande 
anläggningars tillförlitlighet måste ständigt 
förbättras för att lösa de nya problem som 
uppstår när marknader avregleras och 
anläggningarnas driftstid förlängs, och till 
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följd av kärnkraftsindustrins "renässans". 
För att man ska kunna bibehålla och 
förbättra säkerhetsnivån hos västerländska 
och ryska typer av kärnkraftverk krävs en 
utökning och validering av avancerade och 
förbättrade metoder för 
säkerhetsbedömning och tillhörande 
analysinstrument. JRC genomför riktade 
experiment för att öka vår kunskap om 
grundläggande fysikaliska fenomen och 
processer och därigenom göra det möjligt 
att validera och kontrollera deterministisk 
och sannolikhetsbaserad 
säkerhetsbedömning med hjälp av 
avancerade modeller av 
anläggningsprocesser (reaktivitet och 
termohydraulik), av komponenter under 
driftsbelastning/åldrande samt av 
mänskliga och organisatoriska faktorer. 
JRC kommer också att fortsätta att spela en 
viktig roll när det gäller inrättandet och 
driften av ett europeiskt clearinghus för 
återkoppling av erfarenheter från drift av 
kärnkraftverk (European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback) till 
nytta för alla medlemsstater. Detta 
clearinghus ska ge aktuella rapporter om 
specifika anläggningsrelaterade frågor och 
underlätta effektiv spridning och 
tillämpning av återkoppling om 
operationella erfarenheter för ökad 
säkerhet i kärnkraftsanläggningar. Detta 
kommer att gagna alla europeiska 
tillsynsmyndigheter.

följd av kärnkraftsindustrins "renässans". 
För att man ska kunna bibehålla och 
förbättra säkerhetsnivån hos västerländska 
och ryska typer av kärnkraftverk krävs en 
utökning och validering av avancerade och 
förbättrade metoder för 
säkerhetsbedömning och tillhörande 
analysinstrument. JRC genomför riktade 
experiment för att öka vår kunskap om 
grundläggande fysikaliska fenomen och 
processer och därigenom göra det möjligt 
att validera och kontrollera deterministisk 
och sannolikhetsbaserad 
säkerhetsbedömning med hjälp av 
avancerade modeller av 
anläggningsprocesser (reaktivitet och 
termohydraulik), av komponenter under 
driftsbelastning/åldrande samt av 
mänskliga och organisatoriska faktorer. 
JRC kommer också att fortsätta att spela en 
viktig roll när det gäller inrättandet och 
driften av ett europeiskt clearinghus för 
återkoppling av erfarenheter från drift av 
kärnkraftverk (European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback) till 
nytta för alla medlemsstater. Detta 
clearinghus ska ge aktuella rapporter om 
specifika anläggningsrelaterade frågor och 
underlätta effektiv spridning och 
tillämpning av återkoppling om 
operationella erfarenheter för ökad 
säkerhet i kärnkraftsanläggningar. Detta 
kommer att gagna alla europeiska 
tillsynsmyndigheter. JRC kommer även att 
förbättra sin vetenskapliga expertis på 
området med hänsyn till den ökade vikten 
av avveckling av kärnreaktorer samt den 
växande marknaden och de tekniska 
aspekter som följer därav. Programmet 
kommer att omfatta viktiga aspekter av 
forskning och utbildning för experter på 
avveckling av reaktorer (metoder, 
utbildning på arbetsplatsen och 
vetenskaplig bakgrund).
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