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Ændringsforslag 56
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret;

1. støtter Kommissionens forslag som 
ændret;

Or. fr

Ændringsforslag 57
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der henviser til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 8, 13, 173, stk. 3, 182, stk.1, 
og 194,

Or. en

Ændringsforslag 58
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 7 i traktaten om
Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0009/2012),

– der henviser til traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) og navnlig artikel 8 og 194,
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Or. en

Ændringsforslag 59
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Et af Det Europæiske
Atomenergifællesskabs (i det følgende
benævnt "Fællesskabet") mål er at 
bidrage til højnelse af levestandarden i 
medlemsstaterne ved bl.a. at fremme og 
støtte nuklear forskning i medlemsstaterne 
og supplere den ved at gennemføre et 
forsknings- og uddannelsesprogram inden 
for rammerne af Euratom.

(1) Et af Den Europæiske Unions mål er at 
bidrage til højnelse af levestandarden i 
medlemsstaterne ved bl.a. at fremme og 
støtte forskning i medlemsstaterne og 
supplere den ved at gennemføre et 
forsknings- og uddannelsesprogram inden 
for rammerne af Euratom.

Or. en

Ændringsforslag 60
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Eftersom traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab 
ikke gav Parlamentet 
medbestemmelsesbeføjelser på det 
nukleare område, er det yderst vigtigt, at 
lovgivning på det nukleare område 
udformes på basis af et nyt retsgrundlag.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Nuklear forskning kan bidrage til social 
og økonomisk velstand og miljømæssig 
bæredygtighed ved at forbedre den
nukleare sikkerhed og 
strålingsbeskyttelsen. Lige så vigtig er den 
nukleare forsknings bidrag til den 
langsigtede dekarbonisering af 
energisystemet på en sikker og effektiv 
måde.

(2) Nuklear forskning kan bidrage til den 
nukleare sikkerhed og 
strålingsbeskyttelsen.

Or. en

Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved at støtte nuklear forskning vil 
Fællesskabets forsknings- og 
uddannelsesprogram (i det følgende 
benævnt "Euratomprogrammet") bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation "Horisont 2020" oprettet ved 
forordning (EU) XX/XXXX af [….]5 (i det 
følgende benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") og støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og realiseringen og gennemførelsen af det 
europæiske forskningsrum.

(3) Hvis noget af finansieringsrammen 
overføres fra nuklear forskning til 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, vil Fællesskabets forsknings-
og uddannelsesprogram (i det følgende 
benævnt "Euratomprogrammet") bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation "Horisont 2020" oprettet ved 
forordning (EU) XX/XXXX af [….]5 (i det 
følgende benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") og støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og realiseringen og gennemførelsen af det 
europæiske forskningsrum.
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Or. en

Ændringsforslag 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved at støtte nuklear forskning vil 
Fællesskabets forsknings- og 
uddannelsesprogram (i det følgende 
benævnt "Euratomprogrammet") bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation "Horisont 2020" oprettet ved 
forordning (EU) XX/XXXX af [….] (i det 
følgende benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") og støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og realiseringen og gennemførelsen af det 
europæiske forskningsrum.

(3) Ved at støtte nuklear forskning vil 
Fællesskabets forsknings- og 
uddannelsesprogram (i det følgende 
benævnt "Euratomprogrammet") bidrage til 
opfyldelsen af målsætningerne i 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation "Horisont 2020" oprettet ved 
forordning (EU) XX/XXXX af [….] (i det 
følgende benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") og støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og realiseringen og gennemførelsen af det 
europæiske forskningsrum og hjælpe med 
at gennemføre SET-planen.

Or. en

Ændringsforslag 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Euratomprogrammet vil støtte 
teknologiinitiativet for bæredygtig 
kerneenergi og dets platform, 
Implementing Geological Disposal 
Technology Platform og Multidisciplinary 
European Low-Dose Initiative, som blev 
lanceret under det syvende 
Euratomprogram.
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Or. en

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Uanset den potentielle indvirkning af 
kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker bringe menneskeliv i 
fare. Der skal være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og sikringsaspekter, så 
vidt det er relevant, i Euratoms 
forsknings- og uddannelsesprogram.

(4) Alvorlige nukleare ulykker, spredning 
af kernevåben og terrorisme kan udgøre 
en trussel mod menneskers sundhed og 
miljøet. Der skal være størst muligt fokus 
på nuklear sikkerhed og sikringsaspekter, 
så vidt det er relevant, i forsknings- og 
uddannelsesprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 66
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Uanset den potentielle indvirkning af 
kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker bringe menneskeliv i fare.
Der skal være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og sikringsaspekter, så 
vidt det er relevant, i Euratoms forsknings-
og uddannelsesprogram.

(4) Uanset den potentielle indvirkning af 
kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker bringe menneskeliv i fare.
Der skal være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og – som led i Det 
Fælles Forskningscenters (JRC's) arbejde 
– sikringsaspekter, så vidt det er relevant, i 
Euratoms forsknings- og 
uddannelsesprogram.

Or. fr
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Begrundelse

Forskning og udvikling inden for nuklear sikkerhed falder ikke inden for Euratoms 
kompetenceområde. Kun Det Fælles Forskningscenter er autoriseret til at arbejde på 
spørgsmål vedrørende nuklear sikkerhed. Dette bør gøres klart.

Ændringsforslag 67
Peter Skinner, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Uanset kerneenergis potentielle 
indvirkning af på energiforsyningen og 
den økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker, spredning af 
kernevåben og ondsindede handlinger, 
herunder nuklear terrorisme, bringe 
menneskeliv i fare. Derfor skal der være 
størst muligt fokus på nuklear sikkerhed 
og sikringsaspekter, så vidt det er 
relevant, i Euratomprogrammet. Der skal 
ligeledes være fokus på tredjelande, som 
grænser op til Unionen, samt 
grænseoverskridende aspekter af nuklear 
sikkerhed, som fremhæver Unionens 
merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der er iværksat tre store europæiske 
samarbejdsinitiativer inden for 
nuklearvidenskab og –teknologi. Det 
drejer sig om Teknologiplatformen for 



AM\906555DA.doc 9/60 PE492.642v01-00

DA

Bæredygtig Kerneenergi (SNETP) og 
NUGENIA-sammenslutningen, 
Implementing Geological Disposal 
Technology Platform (IGDTP) og 
Multidisciplinary European Low-Dose 
Initiative (MELODI). Både SNETP og 
IGDTP svarer til målene i SET-planen.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Det europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft (ESNII) har til 
formål at udvikle hurtige 
neutronreaktorer med lukkede 
brændselskredsløb af fjerde generation 
inden 2040. Det omfatter tre store 
projekter: prototypen ASTRID 
(natriumkølet), demonstratoren 
ALLEGRO (gaskølet) og 
teknologipilotanlægget MYRRHA 
(blykølet).

Or. en

Ændringsforslag 70
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom alle medlemsstater har 
nukleare anlæg eller bruger radioaktive 
materialer, særlig til medicinske formål, 

(5) Eftersom alle medlemsstater har 
nukleare anlæg eller bruger radioaktive 
materialer, særlig til medicinske formål,
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anerkender Rådet i sine konklusioner af 2. 
december 2008 det fortsatte behov for 
ekspertise på det nukleare område, navnlig 
gennem tilstrækkelig forskningstilknyttet 
uddannelse, som koordineres på 
fællesskabsplan.

eller kan blive påvirket af radioaktivt 
nedfald, anerkender Rådet i sine 
konklusioner af 2. december 2008 det 
fortsatte behov for ekspertise på det 
nukleare område, navnlig inden for 
strålingsbeskyttelse gennem tilstrækkelig 
forskningstilknyttet uddannelse, som 
koordineres på fællesskabsplan.

Or. en

Ændringsforslag 71
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at undertegne aftalen om 
oprettelse af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet 
forpligtet sig til at deltage i ITER's 
opførelse og dens fremtidige udnyttelse. 
Fællesskabets bidrag forvaltes gennem 
"det europæiske fællesforetagende for 
ITER og fusionsenergiudvikling" (i det 
følgende benævnt Energi fra Fusion), 
som er oprettet ved Rådets beslutning af 
27. marts 2007. Aktiviteterne i Energi fra 
Fusion, herunder ITER, reguleres ved en 
separat retsakt.

(6) Ved at foreslå at finansiere ITER-
projektet uden for den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 
har Kommissionen antydet, at
aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, skal reguleres ved en separat retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet forpligtet 
sig til at deltage i ITER's opførelse og dens 
fremtidige udnyttelse. Fællesskabets bidrag 
forvaltes gennem "det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007.
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt.

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet forpligtet 
sig til at deltage i ITER's opførelse og dens 
fremtidige udnyttelse. Fællesskabets bidrag 
forvaltes gennem "det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007.
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt.
Finansieringen af ITER-projektet bør 
sikres gennem separate 
finansieringsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 73
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet forpligtet 
sig til at deltage i ITER's opførelse og dens 
fremtidige udnyttelse. Fællesskabets bidrag 
forvaltes gennem "det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007.
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt.

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet, har Fællesskabet forpligtet 
sig til at deltage i ITER's opførelse og dens 
fremtidige udnyttelse. Fællesskabets bidrag 
forvaltes gennem "det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007.
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt og 
omfattes ikke af den flerårige finansielle 
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ramme (FFR).

Or. en

Ændringsforslag 74
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres til tiden. Dernæst skal der 
udformes en ambitiøs, men realistisk 
køreplan hen imod elektricitetsproduktion 
inden 2050. For at opfylde disse mål må 
det europæiske fusionsprogram 
omlægges. Der bør lægges stærkere vægt 
på aktiviteter til støtte for ITER. En sådan 
rationalisering bør gennemføres uden at 
bringe Europas førerposition i 
fusionsforskersamfundet i fare.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det Fælles Forskningscenter (JRC) bør 
fortsat yde uafhængig, kundedrevet 
videnskabelig og teknisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Fællesskabets politikker, 
navnlig på området for forskning og 

(8) Det Fælles Forskningscenter (JRC) bør 
fortsat yde uafhængig, kundedrevet 
videnskabelig og teknisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Fællesskabets politikker, 
navnlig på området for forskning og 
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uddannelse i nuklear sikkerhed og sikring. uddannelse i nuklear sikkerhed og sikring.
Dets bidrag må underlægges 
retningslinjer, der vedtages af EU-
institutionerne, navnlig på baggrund af 
stresstest på kernekraftværkerne.

Or. fr

Begrundelse

JRC's rolle er at arbejde til støtte for EU-politikkerne, i dette tilfælde vedrørende spørgsmål 
om sikkerhed og sikring. Det er derfor rimeligt at afvente retningslinjer for JRC's 
arbejdsprogram fra EU-institutionernes side efter stresstestene på kernekraftværkerne. 

Ændringsforslag 76
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters 
interesse at udvikle en ramme til støtte for 
en fælles avanceret forskning, 
videndannelse og erfaringsopbygning 
inden for nukleare fissionsteknologier med 
særlig vægt på sikkerhed,
strålingsbeskyttelse og ikke-spredning.
Dette forudsætter uafhængig videnskabelig 
dokumentation, hvortil JRC kan yde et 
væsentligt bidrag. Dette anerkendes i 
Kommissions meddelelse "Europa 2020-
flagskibsinitiativ – Innovation i EU"9, hvor 
Kommissionen giver udtryk for, at den 
agter at styrke den videnskabelige 
dokumentation til brug for den politiske 
beslutningsproces gennem JRC. JRC agter 
at tage denne udfordring op ved at målrette 
forskningen i nuklear sikkerhed og sikring
mod EU's politiske prioriteter.

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men EU bør 
fortsætte med at sikre en ramme til støtte 
for en fælles avanceret forskning, 
videndannelse og erfaringsopbygning 
inden for nukleare fissionsteknologier med 
særlig vægt på sikkerhed, strålingsmåling
og -beskyttelse samt ikke-spredning. Dette 
forudsætter uafhængig videnskabelig 
dokumentation, hvortil JRC kan yde et 
væsentligt bidrag. Dette anerkendes i 
Kommissions meddelelse "Europa 2020-
flagskibsinitiativ – Innovation i EU"9, hvor 
Kommissionen giver udtryk for, at den 
agter at styrke den videnskabelige 
dokumentation til brug for den politiske 
beslutningsproces gennem JRC. JRC agter 
at tage denne udfordring op ved at målrette 
forskningen i nuklear sikkerhed, navnlig 
under nedlukning og nødberedskab, og 
forskningen i nuklear sikring.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters interesse 
at udvikle en ramme til støtte for en fælles 
avanceret forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 
sikkerhed, strålingsbeskyttelse og ikke-
spredning. Dette forudsætter uafhængig 
videnskabelig dokumentation, hvortil JRC
kan yde et væsentligt bidrag. Dette 
anerkendes i Kommissions meddelelse
"Europa 2020-flagskibsinitiativ –
Innovation i EU", hvor Kommissionen 
giver udtryk for, at den agter at styrke den 
videnskabelige dokumentation til brug for 
den politiske beslutningsproces gennem 
JRC. JRC agter at tage denne udfordring 
op ved at målrette forskningen i nuklear 
sikkerhed og sikring mod EU's politiske 
prioriteter.

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters interesse 
at udvikle en ramme til støtte for en fælles 
avanceret forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 
sikkerhed, strålingsbeskyttelse og ikke-
spredning. Dette forudsætter uafhængig 
videnskabelig dokumentation, hvortil JRC 
kan yde et væsentligt bidrag. Dette 
anerkendes i Kommissions meddelelse
"Europa 2020-flagskibsinitiativ –
Innovation i EU", hvor Kommissionen 
giver udtryk for, at den agter at styrke den 
videnskabelige dokumentation til brug for 
den politiske beslutningsproces gennem 
JRC. JRC agter at tage denne udfordring 
op ved at målrette forskningen i nuklear 
sikkerhed og sikring mod EU's politiske 
prioriteter. Den nøjagtige beskaffenhed af 
denne forskning må bestemmes ud fra 
retningslinjer, der vedtages af EU-
institutionerne, navnlig på baggrund af 
stresstest på kernekraftværkerne.

Or. fr

Begrundelse

JRC's rolle er at arbejde til støtte for EU-politikkerne, i dette tilfælde vedrørende spørgsmål 
om sikkerhed og sikring. Det er derfor rimeligt at afvente retningslinjer for JRC's 
arbejdsprogram fra EU-institutionernes side efter stresstestene på kernekraftværkerne. 

Ændringsforslag 78
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Eftersom Europas borgere skal 
forblive i centrum for drøftelserne på EU-
niveau, bør Parlamentet involveres 
bredere i overvejelser og beslutninger 
vedrørende Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs forsknings- og 
undervisningsprogram.

Or. fr

Begrundelse

Det er på tide at involvere Europa-Parlamentet som borgernes repræsentant i størst muligt 
omfang.

Ændringsforslag 79
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med det formål at uddybe 
forbindelserne mellem videnskab og 
samfund og forstærke den offentlige tillid 
til videnskab bør Euratomprogrammet 
tilskynde til informeret inddragelse af 
borgere og civilsamfundet i forsknings- og 
innovationsforhold ved at fremme 
naturvidenskabelig uddannelse, ved at gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, ved 
at udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, som imødegår 
borgernes og civilsamfundets bekymringer
og forventninger, og ved at støtte deres 
deltagelse i aktiviteter under 
Euratomprogrammet.

(11) Med det formål at uddybe 
forbindelserne mellem videnskab og 
samfund og forstærke den offentlige tillid 
til videnskab bør Euratomprogrammet 
tilskynde til informeret inddragelse af 
borgere og civilsamfundet i forsknings- og 
innovationsforhold ved at fremme 
naturvidenskabelig uddannelse, ved at gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, ved 
at udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, som imødegår 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at støtte deres 
deltagelse i aktiviteter under 
Euratomprogrammet. Denne informerede 
inddragelse af borgerne i sager i 
forbindelse med Euratomprogrammet 
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forudsætter en nærmere involvering af 
Europa-Parlamentet, som repræsenterer 
EU's borgere.

Or. fr

Ændringsforslag 80
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Euratomprogrammet bør medvirke til 
at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i EU. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere10 samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

(13) Euratomprogrammet bør medvirke til 
at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i EU, navnlig hvad angår 
mangel på kvalificeret arbejdskraft inden 
for nedlukning samt strålingsbeskyttelse 
og -foranstaltninger. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere10 samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 81
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Euratomprogrammet bør medvirke til 
at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i EU. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 

(13) Euratomprogrammet bør i højere grad
medvirke til at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i EU. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
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for ansættelse af forskere10 samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

for ansættelse af forskere10 samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

Or. cs

Ændringsforslag 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Euratomprogrammet, bør
respektere grundlæggende etiske 
principper. Der bør tages hensyn til 
udtalelser fra Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi. Forskningsaktiviteterne 
bør også tage hensyn til artikel 13 i TEUF 
og mindske anvendelsen af dyr til 
forskning og forsøg med henblik på i sidste 
instans at erstatte anvendelsen af dyr med 
andre metoder. Alle aktiviteter bør 
gennemføres på en måde, som sikrer et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed.

(15) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Euratomprogrammet, skal
respektere de grundlæggende etiske 
principper. Der bør tages hensyn til 
udtalelser fra Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi. Forskningsaktiviteterne 
bør også tage hensyn til artikel 13 i TEUF 
og erstatte, mindske og raffinere
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans. Alle 
aktiviteter bør gennemføres på en måde, 
som sikrer et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af ordet "bør" er ikke tilstrækkeligt, da udtrykket kun refererer til en mulighed, 
mens der skal gøres klart opmærksom på, at der er tale om en forpligtelse. Artikel 13 i TEUF 
defineres bedre med henvisning til ordene mindskelse, raffinering og erstatning. På den måde 
sikres der også bedre sammenhæng med artikel 19, stk. 10 i forslaget om et regelsæt for 
deltagelse og formidling. Tilføjelsen af ordet "de" foran ordene "etiske principper" er 
nødvendig for at skabe sammenhæng med betragtning 24 i forordningen om programmet.



PE492.642v01-00 18/60 AM\906555DA.doc

DA

Ændringsforslag 83
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør også opnås større effekt ved at 
kombinere Euratomprogrammet og midler 
fra den private sektor med offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan medvirke til 
realisering af EU's mere overordnede mål 
for konkurrenceevnen. Der bør lægges 
særlig vægt på inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder.

(16) Der bør også opnås større effekt ved at 
kombinere Euratomprogrammet og midler 
fra den private sektor med offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan medvirke til 
realisering af EU's mere overordnede mål 
for konkurrenceevnen. Der bør lægges 
særlig vægt på inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).
Nødvendigheden af at øge små og 
mellemstore virksomheders brug af 
tilgængelig fællesskabsfinansiering skal 
gælde for de SMV'er, der arbejder med 
nuklear forskning, ligesom den gør på 
andre områder, samtidig med at der 
træffes alle nødvendige foranstaltninger 
til at forhindre eventuelle 
informationslækager og brud på de 
driftsmæssige forskrifter.

Or. en

Begrundelse

Alle internationale forsøg på at bekæmpe spredning af kernevåben og ulovlig handel bør 
støttes. Der må udvises ekstra forsigtighed, på grund af SMV'ernes mindre størrelse og større 
antal.

Ændringsforslag 84
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I henhold til artikel 7 i 
Euratomtraktaten har Kommissionen 

(25) I henhold til artikel 7 i 
Euratomtraktaten har Kommissionen 
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ansvaret for at gennemføre 
Euratomprogrammet. Med henblik på 
gennemførelsen af Euratomprogrammet, 
med undtagelse af dets direkte aktioner, 
bør Kommissionen bistås af et rådgivende 
udvalg bestående af medlemsstaterne med 
det formål at sikre passende koordinering 
med nationale politikker på områder, der er 
omhandlet i dette forsknings- og 
uddannelsesprogram.

ansvaret for at gennemføre 
Euratomprogrammet. Med henblik på 
gennemførelsen af Euratomprogrammet, 
med undtagelse af dets direkte aktioner, 
bør Kommissionen bistås af et rådgivende 
udvalg bestående af medlemsstaterne med 
det formål at sikre passende koordinering 
med nationale politikker på områder, der er 
omhandlet i dette forsknings- og 
uddannelsesprogram. Europa-Parlamentet 
bør involveres i Kommissionens 
gennemførelse af programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Opfyldelse af Euratomprogrammets 
målsætninger inden for relevante områder 
kræver støtte til tværgående aktiviteter, 
både inden for Euratomprogrammet og 
sammen med aktiviteterne under Horisont 
2020-rammeprogrammet.

(26) Opfyldelse af Euratomprogrammets 
målsætninger inden for relevante områder 
kræver støtte til tværgående aktiviteter, 
både inden for Euratomprogrammet og 
sammen med aktiviteterne under Horisont 
2020-rammeprogrammet. Det bør ikke 
have nogen negative eftervirkninger på 
budgettet og finansieringen af "Horisont 
2020"-rammeprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 86
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 26



PE492.642v01-00 20/60 AM\906555DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Opfyldelse af Euratomprogrammets 
målsætninger inden for relevante områder 
kræver støtte til tværgående aktiviteter, 
både inden for Euratomprogrammet og 
sammen med aktiviteterne under Horisont 
2020-rammeprogrammet.

(26) Opfyldelse af Euratomprogrammets 
målsætninger inden for relevante områder 
kræver støtte til tværgående aktiviteter, 
både inden for Euratomprogrammet og 
sammen med aktiviteterne under Horisont 
2020-rammeprogrammet. Denne 
komplementaritet er i sig selv tilstrækkelig 
begrundelse for en tættere inddragelse af 
Europa-Parlamentet i Euratoms 
aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes forsknings-
og uddannelsesprogrammet for perioden 1. 
januar 2014 til 31. december 2018 (i det 
følgende benævnt "Euratomprogrammet") 
og reglerne for deltagelse i dette program, 
herunder deltagelse i programmer under 
finansieringsorganer, der forvalter støtte, 
som ydes i overensstemmelse med denne 
forordning, og i aktiviteter, der 
gennemføres i fællesskab under denne 
forordning og Horisont 2020-
rammeprogrammet oprettet ved forordning
(EU) nr. XX/XXX (i det følgende benævnt
"Horisont 2020").

I denne forordning fastsættes forsknings-
og uddannelsesprogrammet for perioden 1. 
januar 2014 til 31. december 2018 (i det 
følgende benævnt "Euratomprogrammet") 
og reglerne for deltagelse i dette program, 
herunder deltagelse i programmer under 
finansieringsorganer, der forvalter støtte, 
som ydes i overensstemmelse med denne 
forordning, og i aktiviteter, der 
gennemføres i fællesskab under denne 
forordning og Horisont 2020-
rammeprogrammet oprettet ved forordning
(EU) nr. XX/XXX (i det følgende benævnt
"Horisont 2020").

Euratomprogrammet vil bliver forlænget, 
således at det løber sideløbende med 
Horisont 2020-rammeprogrammet.

Or. fr
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Ændringsforslag 88
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Euratomprogrammets overordnede mål 
er at forbedre den nukleare sikkerhed,
sikring og strålingsbeskyttelse og at 
bidrage til den langsigtede 
dekarbonisering af energisystemet på en 
sikker og effektiv måde. Det overordnede 
mål opfyldes ved hjælp af de aktiviteter, 
der er angivet i bilag I, i form af direkte og 
indirekte aktioner, som omhandler de 
specifikke mål i stk. 2 og 3.

1. Euratomprogrammets overordnede mål 
er at forbedre den nukleare sikring og 
strålingsbeskyttelse. Det overordnede mål 
opfyldes ved hjælp af de aktiviteter, der er 
angivet i bilag I, i form af direkte og 
indirekte aktioner, som omhandler de 
specifikke mål i stk. 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 89
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte sikker drift af nukleare systemer a) støtte sikker nedlukning af nukleare 
systemer, startende med de mest farlige 
kernereaktorer og på baggrund af 
resultaterne af de stresstest, der er blevet 
udført på alle kernereaktorer i EU.

Or. en

Ændringsforslag 90
Peter Skinner, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) støtte sikker drift af alle eksisterende 
og fremtidige civile nukleare systemer

Or. en

Ændringsforslag 91
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til udviklingen af løsninger til 
håndtering af radioaktivt slutaffald

udgår

Or. en

Ændringsforslag 92
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte udviklingen og bæredygtigheden 
af nukleare kompetencer på EU-plan

udgår

Or. en

Ændringsforslag 93
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte udviklingen og bæredygtigheden 
af nukleare kompetencer på EU-plan

c) støtte de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre passende 
uddannede menneskelige ressourcer, og
udviklingen og bæredygtigheden af 
nukleare kompetencer på EU-plan

Or. ro

Ændringsforslag 94
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme strålingsbeskyttelse d) støtte forskning og udvikling inden for
strålingsbeskyttelse

Or. fr

Begrundelse

Brugen af termen "fremme" antyder, at strålebeskyttelsen er blevet forsømt i de tidligere 
Euratom-forskningsprogrammer. Dette er ikke tilfældet: den har altid været et vigtigt aspekt 
af forskningen og udviklingen under Euratom.

Ændringsforslag 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidrage til den forsknings- og 
udviklingsdagsordenen, der er opstået ud 
fra anbefalingerne fra konklusionerne på 
Unionens stresstest (bl.a. seismiske 
modeller og kernenedsmeltningsadfærd).
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Or. en

Begrundelse

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Ændringsforslag 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidrage til den forsknings- og 
udviklingsdagsordenen, der er opstået ud 
fra anbefalingerne fra konklusionerne på 
Unionens stresstest, såsom anbefalinger 
om seismiske modeller eller 
kernenedsmeltningssimulationer).

Or. en

Ændringsforslag 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) støtte den langsigtede bæredygtighed 
ved kernespaltning gennem forbedringer 
inden for forøgelse af reaktortid eller i 
udformningen af nye reaktortyper

Or. en
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Ændringsforslag 98
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion som 
energikilde ved at udnytte eksisterende og 
fremtidige fusionsanlæg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) skabe fundamentet for fremtidige 
fusionskraftanlæg ved at udvikle 
materialer, teknologier og skitseprojekter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) skabe fundamentet for fremtidige
fusionskraftanlæg ved at udvikle 
materialer, teknologier og skitseprojekter

f) skabe fundamentet for fremtidige
fusions- og fissionskraftanlæg ved at 
udvikle materialer, teknologier og 
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skitseprojekter

Or. ro

Ændringsforslag 101
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fremme innovation og industriel 
konkurrenceevne

g) fremme innovation og industriel 
konkurrenceevne, navnlig ved at støtte 
fremtidige fusions- og 
fissionsreaktorsystemer.

Or. fr

Begrundelse

Innovation og industriel konkurrenceevne vil afhænge af forskning i og udvikling af 
fremtidige fusions- og fissionsreaktorsystemer. Reaktorerne vil selvfølgelig skulle leve op til 
de højeste sikkerhedsstandarder.

Ændringsforslag 102
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning samt
nødberedskab

a) forbedre den nukleare sikkerhed under 
nedlukning og nødberedskab i tilfælde af 
nukleare ulykker

Or. en
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Ændringsforslag 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning samt 
nødberedskab

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning, 
nødberedskab samt håndtering af de 
direkte konsekvenser af hændelser i 
forbindelse med nuklear sikkerhed, hvor 
usandsynlige sådanne hændelser end må 
antages at være

Or. en

Begrundelse

Fukushimaulykken viste, at man i det usandsynlige tilfælde af et stort udslip af radioaktivitet 
ikke var så godt forberedt på konsekvenserne og håndteringen af disse konsekvenser, som 
man burde have været.

Ændringsforslag 104
Peter Skinner, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) supplere alle påkrævede 
sikkerhedsforbedringer, som er foreslået 
på baggrund af de stresstest, der blev 
udført på alle kernereaktorer i EU og i 
tredjelande, som grænser op til EU. Dette 
bør foregå med fokus på at bidrage til den 
forsknings- og udviklingsdagsorden, der 
er resultatet af deres anbefalinger.

Or. en
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Begrundelse

I 2011 blev der udført stresstest på alle kernekraftværker i EU efter ulykken på 
atomkraftværket Fukushima Daiichi i Japan. Det er vigtigt, at rammerne støtter alle EU's 
bestræbelser på at forbedre sikkerheden på anlæggene på baggrund af testresultaterne. 
Rammerne bør fokuseres på gennemførelse af de forsknings- og udviklingsaspekter, der 
anbefales på baggrund af testene, og der bør ikke gøres forsøg på at kopiere andre 
instrumenters eller organers arbejde.

Ændringsforslag 105
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Euratomprogrammet gennemføres på en 
sådan måde, at det sikres, at 
indsatsområderne og de støttede aktiviteter 
er relevante for ændrede behov og tager 
hensyn til, at videnskab, teknologi, 
innovation, politikudformning, markeder 
og samfundet hele tiden udvikler sig.

4. Euratomprogrammet gennemføres på en 
sådan måde, at det sikres, at 
indsatsområderne og de støttede aktiviteter 
er relevante for ændrede behov og tager 
hensyn til, at videnskab, teknologi, 
innovation, politikudformning, markeder 
og samfundet hele tiden udvikler sig, samt 
de direkte og indirekte konsekvenser af 
atomulykker.

Or. en

Ændringsforslag 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Euratomprogrammet skal bidrage til 
gennemførelsen af SET-planen. Dets 
indirekte og direkte aktiviteter bør rettes 
ind efter den strategiske 
forskningsdagsorden for de tre 
eksisterende europæiske 
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teknologiplatforme for kerneenergi: 
SNETP, IGDTP og MELODI.

Or. en

Ændringsforslag 107
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle ramme for gennemførelsen 
af Euratomprogrammet er på 1 788 889
mio. EUR. Beløbet fordeles således:

Den finansielle ramme for gennemførelsen 
af Euratomprogrammet er på 200 000
mio. EUR. Beløbet fordeles således:

Or. en

Ændringsforslag 108
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle ramme for gennemførelsen 
af Euratomprogrammet er på 1 788 889
mio. EUR. Beløbet fordeles således:

Den finansielle ramme for gennemførelsen 
af Euratomprogrammet er på [1 974 319]
mio. EUR. Beløbet fordeles således:

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen til Euratom har – hvad enten den er til fusions- eller fissionssystemer –
notorisk været utilstrækkelig. I løbet af adskillige programperioder er budgettet for navnlig 
fissionsforskning knap nok blevet justeret i takt med inflationen (mens budgettet for direkte 
JRC-aktioner er blevet hævet). Tilsvarende er administrationsomkostningerne til Horisont 
2020 Euratom af uransagelige årsager højere end dem til Horisont 2020. Disse omkostninger 
bør harmoniseres, og de besparelser, der opstår, bør bruges til forskning.
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Ændringsforslag 109
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indirekte aktioner under programmet 
for fusionsforskning og –udvikling: mio. 
709 713 EUR

udgår

Or. en

Ændringsforslag 110
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indirekte aktioner under programmet for 
fusionsforskning og –udvikling: mio.
709 713 EUR

a) indirekte aktioner under programmet for 
fusionsforskning og –udvikling: [750] mio. 
EUR

Or. fr

Ændringsforslag 111
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ITER-projektet omfattes af og 
finansieres gennem den flerårige 
finansielle ramme på en fuldstændig og 
gennemsigtig måde; aspekter af projektet, 
som ikke har direkte forbindelse til 
forskning og uddannelse behøver ikke at 
omfattes af denne finansiering under 
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Euratomrammen

Or. en

Begrundelse

ITER-projektet bør finansieres via den flerårige finansielle ramme for at forhindre en 
fornemmelse af manglende engagement i projektet, der kan opfattes som skadeligt for 
Fællesskabets interesser. ITER's succes på lang sigt vil være bedre sikret ved fortsat at 
finansiere projektet via den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 112
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indirekte aktioner vedrørende nuklear 
fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse: 
354 857 mio. EUR

b) indirekte aktioner vedrørende
strålingsbeskyttelse og medicinske 
anvendelser: 100.000 mio. EUR

Or. en

Ændringsforslag 113
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indirekte aktioner vedrørende nuklear 
fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse:
354 857 mio. EUR

b) indirekte aktioner vedrørende nuklear 
fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse:
[500] mio. EUR

Or. fr

Ændringsforslag 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indirekte aktioner vedrørende nuklear 
fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse:
354 857 mio. EUR

b) indirekte aktioner vedrørende nuklear 
fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse:
500 000 mio. EUR

Or. en

Begrundelse

Kernespaltning er – som en kilde til elektricitet med lav CO2-udledning – inkluderet som en af 
de lavemissionsenergiteknologier, der skal udvikles under SET-planen for en mere bæredygtig 
fremtid. I mangel på specifik finansiering for projekter under SET-planen bør budgettet for 
kernespaltning under Horisont 2020 forhøjes – ligesom det er blevet det for de ikke-nukleare 
lavemissionsenergiteknologier – således, at arbejdet vedrørende det europæiske 
industriinitiativ for bæredygtig kernekraft (ESNII) kan fremmes.

Ændringsforslag 115
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) direkte aktioner: 724 319 mio. EUR. c) direkte aktioner: 200.000 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 116
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til gennemførelsen af 
Euratomprogrammets indirekte aktioner 

Til gennemførelsen af 
Euratomprogrammets indirekte aktioner 
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afsættes højst 13,5 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

afsættes højst 8 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til gennemførelsen af 
Euratomprogrammets indirekte aktioner 
afsættes højst 13,5 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

Til gennemførelsen af 
Euratomprogrammets indirekte aktioner 
afsættes højst 8 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

Or. en

Begrundelse

De planlagte udgifter er for høje. For de fleste lignende forslag overstiger Kommissionens 
administrative udgifter normalt ikke 8 %. Kommissionen har ikke fremlagt nogen begrundelse 
for denne væsentlige stigning.

Ændringsforslag 118
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til gennemførelsen af 
Euratomprogrammets indirekte aktioner 
afsættes højst 13,5 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

Til gennemførelsen af 
Euratomprogrammets indirekte aktioner 
afsættes højst 7 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

Or. en

Begrundelse

De planlagte udgifter er for høje.
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Ændringsforslag 119
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fællesskabet skal afstå fra at anvende 
andre EU- eller fællesskabfonde og 
-programmer for direkte og indirekte 
aktioner end det, der henvises til i denne
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 120
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fællesskabet arbejder i retning af en 
bredere og mere hyppig anvendelse af 
strukturfonde til nuklear forskning, og 
sikrer, at fondene gennemføres i tråd med 
Fællesskabets prioriteter inden for 
forskning.

Or. cs

Ændringsforslag 121
Peter Skinner, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fællesskabet bestræber sig på at gøre 
yderligere brug af strukturfonde til 
nuklear forskning og sikre, at fondene 
bliver bragt på linje med Fællesskabets 
forskningsprioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 122
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "Deltagergarantifonden", der er oprettet 
ved forordning (EU) nr. XX/2012 [regler 
for deltagelse og formidling], afløser og 
efterfølger de deltagergarantifonde, der er 
oprettet ved forordning (Euratom) nr. 
1908/2006 og forordning (Euratom) nr.
XX/XX [Euratom-deltagelsesreglerne 
2012-2013].

3. "Deltagergarantifonden", der er oprettet 
ved forordning (EU) nr. XX/2012 [regler 
for deltagelse og formidling], afløser og 
efterfølger de deltagergarantifonde, der er 
oprettet ved forordning (Euratom) nr. 
1908/2006 og forordning (Euratom) nr.
139/2012.

Or. en

Ændringsforslag 123
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle midler fra deltagergarantifonde, 
der er oprettet ved forordning (Euratom) 
nr. 1908/2006 og forordning (Euratom) nr.
XX/XX [Euratom-deltagelsesreglerne 
(2012-2013)], overføres til 
deltagergarantifonden pr. 31. december 

Eventuelle midler fra deltagergarantifonde, 
der er oprettet ved forordning (Euratom) 
nr. 1908/2006 og forordning (Euratom) nr.
139/2012 overføres til 
deltagergarantifonden pr. 31. december 
2013. Deltagerne i aktioner under afgørelse
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2013. Deltagerne i aktioner under afgørelse
XX/XX [Euratomprogrammet 2012-2013], 
som indgår tilskudsaftaler efter den 31. 
december 2013, yder deres bidrag til 
deltagergarantifonden.

2012/94/Euratom, som indgår 
tilskudsaftaler efter den 31. december 
2013, yder deres bidrag til 
deltagergarantifonden.

Or. en

Begrundelse

Rådets forordning (Euratom)nr. 139/2012 fastsætter regler for virksomheders, 
forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013). 
Rådets afgørelse 2012/94/Euratom vedrører særprogrammet for gennemførelse af indirekte 
aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og 
uddannelse på det nukleare område (2012-2013)

Ændringsforslag 124
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansiel støtte i stk. 1 kan være en 
kombination af finansiel støtte til indirekte 
aktioner fastsat ved artikel 4 i denne 
forordning og artikel 6 i forordning (EU) 
nr. XX/XXXX [om oprettelse af Horisont 
2020] og gennemføres via en fælles 
finansieringsordning.

2. Den finansielle støtte, der omtales i 
denne artikels stk. 1 skal kun komme fra
finansiel støtte til indirekte aktioner fastsat 
ved artikel 4 i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 125
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligestilling Lige muligheder for mænd og kvinder 
inden for forskning

Or. en

Ændringsforslag 126
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Euratomprogrammet sikrer effektiv 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsaspektet i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne.

Euratomprogrammet sikrer effektiv 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at rette det udtryk, der anvendes i bestemmelsen til at tage hensyn til 
formuleringen fra TEU, TEUF og artikel 23 i Charteret om grundlæggende rettigheder. 
Sådanne tekster henviser altid til konceptet" ligestilling mellem mænd og kvinder" frem for 
den ikke almindeligt accepterede formulering, der henviser til "kønnene". Udtrykket 
“ligestillingsaspektet” er flertydigt, når der henvises til indholdet af projekterne, og det kan 
også lede tanken hen på kontroversielle og ikke almindeligt anerkendte dagsordener.

Ændringsforslag 127
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 

Der lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, beskyttelsen af 
enkeltpersoners værdighed, princippet om 
menneskets forrang, retten til privatlivets 
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fysisk og psykisk integritet, retten til ikke-
diskrimination og behovet for at sikre et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, menneskers ret til 
personlig fysisk og psykisk integritet, 
retten til ikke-diskrimination og behovet 
for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. it

Begrundelse

To af de vigtigste principper, der gælder for denne sektor er fraværende: beskyttelsen af den 
menneskelige værdighed (se f.eks. artikel 1 i Charteret om grundlæggende rettigheder) og 
menneskets forrang. Anvendelsen af begrebet "menneske" udbreder anvendelsesområdet for 
den beskyttelse, der ydes, da det er mere "videnskabeligt", mere objektivt og mindre 
kontroversielt og derfor bør anvendes frem for begrebet "person" i retlige instrumenter. 

Ændringsforslag 128
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det flerårige arbejdsprogram tages der
hensyn til relevante forskningsaktiviteter, 
som medlemsstaterne, associerede lande 
samt europæiske og internationale 
organisationer gennemfører. De ajourføres 
efter behov.

Det flerårige arbejdsprogram forelægges 
for styrelsesrådet for FFC og fremlægges 
for Rådet og Parlamentet. Det skal være 
et krav, at det tager hensyn til relevante 
forskningsaktiviteter, som 
medlemsstaterne, associerede lande samt 
europæiske og internationale 
organisationer gennemfører, med henblik 
på at udgå spild af forskningskræfter i 
Europa og for at udnytte de finansielle 
ressourcer bedst muligt. Det ajourføres 
efter behov.

Or. fr

Begrundelse

FFC-budgettet vokser i en sådan takt, at dets arbejdsprogram må overvåges nøjere, og det 
må forsvarligt sikres, at det supplerer medlemsstaternes forskningsprogrammer.
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Ændringsforslag 129
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 3, stk. 3, i afgørelse 
84/338/Euratom, EKSF, EØF og punkt 9 
i Rådets afgørelse af 16. december 1980 
varetages de rådgivende udvalgs 
formandskab af Kommissionen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 130

Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle netværk for måling af 
radioaktivitet i miljøet og gøre de 
indsamlede data tilgængelige for 
offentligheden med det samme.

Or. xm

Ændringsforslag 131

Peter Skinner, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges særlig vægt på alle 
forskningsreaktorer og nukleare anlæg i 
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tredjelande, som geografisk er placeret 
meget tæt på medlemsstaternes område, 
især hvis de er beliggende tæt på farlige 
geografiske og geologiske områder.

Or. en

Ændringsforslag 132
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer egnede 
foranstaltninger til at sikre, at EU’s 
finansielle interesser bliver beskyttet, når 
der gennemføres aktioner, der finansieres i 
henhold til denne [afgørelse/forordning]; 
beskyttelsen skal sikres ved 
foranstaltninger til forebyggelse af svig, 
bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, 
ved effektiv kontrol og, hvis der 
konstateres uregelmæssigheder, ved 
inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte 
beløb samt efter omstændighederne ved 
sanktioner, der skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed 
og have afskrækkende virkning.

1. Kommissionen træffer egnede 
foranstaltninger til at sikre, at EU’s 
finansielle interesser bliver beskyttet, når 
der gennemføres aktioner, der finansieres i 
henhold til denne [afgørelse/forordning]; 
beskyttelsen skal sikres ved 
foranstaltninger til forebyggelse af svig, 
bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, 
ved effektiv kontrol og, hvis der 
konstateres uregelmæssigheder, ved 
inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte 
beløb samt efter omstændighederne ved 
sanktioner, der skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed 
og have afskrækkende virkning. Europa-
Parlamentet underrettes om sådanne 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 133
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen eller dens 2. Kommissionen eller dens 
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befuldmægtigede og Revisionsretten har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol og inspektion på stedet at 
kontrollere alle tilskudsmodtagere, 
kontrahenter og underkontrahenter, som 
har modtaget EU-midler ifølge denne 
forordning.

befuldmægtigede, Europa-Parlamentet og 
Revisionsretten har beføjelse til gennem 
bilagskontrol og kontrol og inspektion på 
stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, 
kontrahenter og underkontrahenter, som 
har modtaget EU-midler ifølge denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 134
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samarbejdsaftaler med tredjelande og 
internationale organisationer, aftaler om 
tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen af 
denne forordning skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage denne kontrol og 
inspektion på stedet; denne bestemmelse 
berører ikke stk. 1, 2 og 3.

4. Samarbejdsaftaler med tredjelande og 
internationale organisationer, aftaler om 
tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen af 
denne forordning skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage denne kontrol og 
inspektion på stedet; denne bestemmelse 
berører ikke stk. 1, 2 og 3. Europa-
Parlamentet underrettes straks om 
resultaterne af sådanne kontroller.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 31. december 2022 
gennemfører Kommissionen med bistand 
fra uafhængige eksperter en efterfølgende 

Den skal omfatte programmets grundlag, 
gennemførelse og resultater samt 
foranstaltningernes langsigtede virkninger 
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evaluering af Euratomprogrammet. Den 
skal omfatte programmets grundlag, 
gennemførelse og resultater samt 
foranstaltningernes langsigtede virkninger 
og bæredygtighed i forbindelse med en 
beslutning om videreførelse, ændring eller 
afbrydelse af en efterfølgende 
foranstaltning.

og bæredygtighed i forbindelse med en 
beslutning om videreførelse, ændring eller 
afbrydelse af en efterfølgende 
foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

For at have tilstrækkelig tid til at beslutte om og hvordan forskningsprogrammet kan 
forlænges ud over 2018, skal et forslag om en eventuel fornyelse, ændring eller suspension af 
en senere foranstaltning forelægges for Kommissionen ikke senere end den 31. maj 2017.

Ændringsforslag 136
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne leverer alle de data og 
oplysninger, Kommissionen har brug for i 
forbindelse med overvågningen og 
evalueringen af de pågældende 
foranstaltninger.

4. Medlemsstaterne leverer alle de data og 
oplysninger, Kommissionen og Europa-
Parlamentet har brug for i forbindelse med 
overvågningen og evalueringen af de 
pågældende foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem opfyldelsen af de målsætninger, 
der fastsættes i artikel 3, skal 

Gennem opfyldelsen af de målsætninger, 
der fastsættes i artikel 3, skal 
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Euratomprogrammet styrke resultaterne 
under de tre prioriteter i "Horisont 2020"-
rammeprogrammet: videnskabelig 
topkvalitet, industrielt lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer.
Euratomprogrammet skal navnlig støtte 
den fremtidige overgang til et pålideligt, 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt 
energisystem i lyset af voksende 
ressourceknaphed, stigende energibehov 
og klimaændringer.

Euratomprogrammet styrke resultaterne 
under de tre prioriteter i "Horisont 2020"-
rammeprogrammet: videnskabelig 
topkvalitet, industrielt lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 138
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategien for at udvikle fusion som en 
pålidelig mulighed for kommerciel CO2-fri 
energiproduktion skal følge en køreplan 
med milepæle hen imod målet om
elektricitetsproduktion inden 2050. For at 
gennemføre denne strategi skal der ske en 
radikal omstrukturering af aktiviteterne 
på fusionsområdet i EU, herunder styring, 
finansiering og forvaltning, for at sikre, at 
fokus flyttes fra ren forskning til 
konstruktion, opførelse og drift af 
fremtidige anlæg, som f.eks. ITER, 
DEMO og senere anlæg. Dette 
forudsætter et nært samarbejde mellem 
hele EU's fusionsforskersamfund, 
Kommissionen og de nationale 
finansieringsorganer.

Fusion er ikke beskrevet som en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
elektricitetsproduktion i noget 2050-
scenarie, der er blevet fremlagt indtil nu. 
Derfor vil der ikke blive afsat flere 
offentlige EU-/fællesskabsmidler til 
fusionsrelateret arbejde i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 139
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med den overordnede 
målsætning støtte til fælles 
forskningsaktiviteter vedrørende sikker
drift af reaktorsystemer (herunder 
brændselskredsløbsanlæg) til brug i EU,
for så vidt det er nødvendigt for at 
opretholde bred ekspertise i nuklear 
sikkerhed i EU, de reaktortyper, der 
eventuelt vil blive anvendt i fremtiden, 
med fuldt fokus på de sikkerhedsmæssige 
aspekter, herunder alle aspekter af 
brændselskredsløbet, som f.eks. 
separation og transmutation.

I overensstemmelse med den overordnede 
målsætning støtte til fælles 
forskningsaktiviteter vedrørende sikker
gennemførelse af nedlukningen af 
nuklearreaktorsystemer (herunder 
brændselskredsløbsanlæg) til brug i EU,

Or. en

Ændringsforslag 140
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bidrage til udviklingen af løsninger til 
håndtering af radioaktivt slutaffald 
(videnskabelig topkvalitet, 
samfundsmæssige udfordringer)

udgår

Fælles og/eller koordinerede 
forskningsaktiviteter vedrørende de 
resterende centrale aspekter af geologisk 
deponering af brugt brændsel og langlivet 
radioaktivt affald og demonstration af 
teknologier og sikkerhed, hvis det er 
relevant. Disse aktiviteter skal fremme 
udviklingen af en fælles EU-holdning til 
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de primære problemer, der er forbundet 
med affaldshåndtering fra udledning af 
brændsel til bortskaffelse. 
Forskningsaktiviteter vedrørende 
håndtering af andre radioaktive 
affaldsstrømme, for hvilke der i øjeblikket 
ikke findes industrielt udviklede 
processer.

Or. en

Ændringsforslag 141
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra d - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Fremme strålebeskyttelse 
(videnskabelig topkvalitet, 
samfundsmæssige udfordringer)

d) støtte forskning og udvikling inden for
strålebeskyttelse (videnskabelig 
topkvalitet, samfundsmæssige 
udfordringer)

Or. fr

Begrundelse

Brugen af termen "fremme" antyder, at strålebeskyttelsen er blevet forsømt i de tidligere 
Euratom-forskningsprogrammer. Dette er ikke tilfældet: den har altid været et vigtigt aspekt 
af forskningen og udviklingen under Euratom.

Ændringsforslag 142
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion som 
energikilde ved at udnytte eksisterende og 

udgår
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fremtidige fusionsanlæg (industrielt 
lederskab; samfundsmæssige 
udfordringer)
Støtte fælles forskningsaktiviteter, der 
gennemføres af medlemmer af den 
europæiske aftale om udvikling af 
fusionsenergi (EFDA – European Fusion 
Development Agreement), for at sikre en 
hurtig start af højeffektiv drift af ITER, 
herunder anvendelse af relevante anlæg 
(herunder JET – Joint European Torus), 
integreret modellering ved hjælp af 
højtydende computere og
uddannelsesaktiviteter for at forberede 
den næste generation af forskere og 
ingeniører.

Or. en

Ændringsforslag 143
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Skabe fundamentet for fremtidige 
fusionskraftanlæg ved at udvikle 
materialer, teknologier og skitseprojekter 
(industrielt lederskab, samfundsmæssige 
udfordringer)

udgår

Støtte fælles forskningsaktiviteter, der 
gennemføres af medlemmer af EFDA, for 
at udvikle og kvalificere materialer til et 
demonstrationskraftværk, hvilket bl.a. 
kræver forberedelse af et relevant 
materialeprøvningsanlæg og 
forhandlinger om EU's deltagelse i en 
passende international ramme for dette 
anlæg.
Støtte fælles forskningsaktiviteter, der 
gennemføres af medlemmer af EFDA, 
som omhandler forhold i forbindelse med 
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reaktordrift og udvikler og demonstrerer 
alle relevante teknologier til et 
fusionsdemonstrationskraftværk. Disse 
aktiviteter omfatter forberedelser og 
skitseprojektering af et komplet 
demonstrationskraftværk samt 
undersøgelse af mulighederne i 
stellaratorer som kraftværksteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 144
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Fremme innovation og erhvervslivets 
konkurrenceevne (industrielt lederskab)

udgår

Gennemføre eller støtte videnforvaltning 
og teknologioverførsel fra forskning, der 
samfinansieres af dette program, til 
industri, som udnytter alle innovative 
aspekter af forskningen.
Fremme innovation gennem åben adgang 
til videnskabelige publikationer, en 
database til videnforvaltning og -
formidling og fremme teknologiske fag i 
uddannelsesprogrammer.
På lang sigt skal Euratomprogrammet 
støtte forberedelse og udvikling af en 
konkurrencedygtig industrisektor på 
fusionsenergiområdet, navnlig via 
gennemførelsen af en teknologisk 
køreplan hen imod et fusionskraftværk 
med aktiv inddragelse af industrien i 
konstruktions- og udviklingsprojekterne.

Or. en
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Ændringsforslag 145
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den europæiske aftale om udvikling af 
fusionsenergi (EFDA)

udgår

Der ydes tilskud (samfinansieringsaktion 
under programmet) til den juridiske 
enhed, der etableres eller udpeges af 
medlemmer af EFDA med det formål at 
gennemføre og koordinere deres 
aktiviteter. Tilskuddet kan omfatte 
naturalier fra Fællesskabet, som f.eks. 
videnskabelig og teknisk udnyttelse af 
JET-anlægget, jf. artikel 10 i 
Euratomtraktaten, eller udstationering af 
Kommissionens medarbejdere.

Or. en

Ændringsforslag 146
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med JRC's nukleare aktiviteter er 
at støtte gennemførelsen af Rådets 
direktiv 2009/71/Euratom og 
2011/70/Euratom samt Rådets 
konklusioner, der giver højeste prioritet til 
de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed i EU og internationalt. JRC 
skal navnlig mobilisere den nødvendige 
kapacitet og ekspertise til at bidrage til 
vurderingen og forbedringen af nukleare 
anlægs sikkerhed og den fredelige 
anvendelse af kerneenergi og andre ikke-

udgår
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fissionsanvendelser med det formål at 
skabe et videnskabeligt grundlag for 
relevant EU-lovgivning og efter behov 
reagere inden for rammerne af sin 
mission og kompetence over for nukleare 
uheld eller ulykker. Til det formål skal 
JRC gennemføre forskning og 
vurderinger, fastsætte referencer og 
standarder og tilbyde målrettet 
uddannelse. Det tilstræbes at skabe 
synergivirkninger med SNETP 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform) og andre tværgående initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 147
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med JRC's nukleare aktiviteter er at 
støtte gennemførelsen af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom og 2011/70/Euratom 
samt Rådets konklusioner, der giver 
højeste prioritet til de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed i EU og 
internationalt. JRC skal navnlig mobilisere 
den nødvendige kapacitet og ekspertise til 
at bidrage til vurderingen og forbedringen 
af nukleare anlægs sikkerhed og den 
fredelige anvendelse af kerneenergi og 
andre ikke-fissionsanvendelser med det 
formål at skabe et videnskabeligt grundlag 
for relevant EU-lovgivning og efter behov 
reagere inden for rammerne af sin mission 
og kompetence over for nukleare uheld 
eller ulykker. Til det formål skal JRC 
gennemføre forskning og vurderinger, 
fastsætte referencer og standarder og 
tilbyde målrettet uddannelse. Det tilstræbes 
at skabe synergivirkninger med SNETP
(Sustainable Nuclear Energy Technology 

Målet med JRC's nukleare aktiviteter er at 
støtte gennemførelsen af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom og 2011/70/Euratom 
samt Rådets konklusioner, der giver 
højeste prioritet til de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed i EU og 
internationalt. JRC skal navnlig mobilisere 
den nødvendige kapacitet og ekspertise til 
at bidrage til forskning og udvikling inden 
for nukleare anlægs sikkerhed og den 
fredelige anvendelse af kerneenergi og 
andre ikke-fissionsanvendelser med det 
formål at skabe et videnskabeligt grundlag 
for relevant EU-lovgivning og efter behov 
reagere inden for rammerne af sin mission 
og kompetence over for nukleare uheld 
eller ulykker. Til det formål skal JRC 
gennemføre forskning og vurderinger, 
fastsætte referencer og standarder og 
tilbyde målrettet uddannelse. Det tilstræbes 
at skabe synergivirkninger med SNETP
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
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Platform) og andre tværgående initiativer. Platform) og andre tværgående initiativer
som en nødvendighed for at optimere de 
menneskelige og finansielle ressourcer til 
nuklear forskning og udvikling i Europa.

Or. fr

Begrundelse

Omformuleringen begrænser JRC's aktiviteter til forskning og udvikling inden for sikkerhed. 
JRC er ikke en sikkerhedsmyndighed, og det hører ikke med til dets rolle at vurdere nukleare 
anlægs sikkerhed eller håndtere nødsituationer. Det er også afgørende at forsøge at optimere 
de relevante ressourcer.

Ændringsforslag 148
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC skal bidrage til udviklingen af 
værktøjer og metoder til at opnå høje 
sikkerhedsstandarder for kernereaktorer og 
brændselskredsløb, som er relevante for 
Europa. Disse værktøjer og metoder 
omfatter:

JRC skal i tæt samarbejde med de 
relevante forskningsorganer i EU bidrage 
til udviklingen af værktøjer og metoder til 
at opnå høje sikkerhedsstandarder for 
kernereaktorer og brændselskredsløb, som 
er relevante for Europa. Disse værktøjer og 
metoder omfatter:

Or. fr

Begrundelse

Omformuleringen begrænser JRC's aktiviteter til dets eget ansvarsområde. JRC er ikke en 
sikkerhedsmyndighed, og er derfor ikke ansvarligt for at håndtere nødsituationer eller levere 
passende teknisk assistance. Der findes tekniske sikkerhedsorganisationer i Europa, som 
udfylder denne rolle. I betragtning af den begrænsede mængde ressourcer er det også 
afgørende at forsøge at optimere dem, ligesom det er afgørende at koordinere forskningen i 
Europa.

Ændringsforslag 149
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) analyser af alvorlige ulykker; modeller 
og metodologier til vurdering af 
driftssikkerhedsmargener for nukleare 
anlæg; støtte til udviklingen af en fælles 
EU-tilgang til evalueringen af avancerede 
brændselskredsløb og konstruktioner;
undersøgelse og formidling af erfaringer 
fra driften. JRC vil yderligere styrke sit
europæiske clearinginstitut for nukleare 
operatørers operationelle erfaringer, som er 
oprettet for at imødegå de nye nukleare 
sikkerhedsudfordringer efter Fukushima

(1) analyser af alvorlige ulykker; modeller 
og metodologier til vurdering af 
driftssikkerhedsmargener for nukleare 
anlæg; støtte til udviklingen af en fælles 
EU-tilgang til evalueringen af avancerede 
brændselskredsløb og konstruktioner;
undersøgelse og formidling af erfaringer 
fra driften. JRC vil følge arbejdet i det
europæiske clearinginstitut for nukleare 
operatørers operationelle erfaringer, som er 
oprettet for at imødegå de nye nukleare 
sikkerhedsudfordringer efter Fukushima, 
og fortsætte med at trække på relevant 
ekspertise i medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Omformuleringen begrænser JRC's aktiviteter til dets eget ansvarsområde. JRC er ikke en 
sikkerhedsmyndighed, og er derfor ikke ansvarligt for at håndtere nødsituationer eller levere 
passende teknisk assistance. Der findes tekniske sikkerhedsorganisationer i Europa, som 
udfylder denne rolle. I betragtning af den begrænsede mængde ressourcer er det også 
afgørende at forsøge at optimere dem, ligesom det er af afgørende betydning at koordinere 
forskningen i Europa.

Ændringsforslag 150
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) nedlukning og demontering er 
lovende markedsområder i kraft af de 
videnskabelige fremskridt og 
sikkerhedskravene. EU må anskaffe sig 
de bedste mulige teknologier til dette 
arbejde, hvilket vil omfatte stadig mere 
sofistikerede teknikker (såsom 
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undervandsskæring, laserskæring og 
meget avancerede robotter til at erstatte 
menneskelig medvirken).

Or. fr

Ændringsforslag 151
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) styrkelse af EU's kapacitet til at reagere 
over for nukleare uheld og ulykker gennem 
videreudvikling af beredskabssystemer og 
modeller for radiologisk spredning i luften
og ved at mobilisere ressourcer og 
ekspertise til analyse og modellering af 
nukleare ulykker og tilvejebringelse af 
relevant teknisk støtte.

(3) styrkelse af EU's kapacitet til at reagere 
over for nukleare uheld og ulykker gennem 
videreudvikling af beredskabssystemer og 
modeller for radiologisk spredning i
miljøet(luft, vand, jord) og ved at 
mobilisere ressourcer og ekspertise til 
analyse og modellering af nukleare ulykker 
og tilvejebringelse af relevant teknisk 
støtte. JRC styrker EURDEP (den 
europæiske platform for udveksling af 
radiologiske data) yderligere med henblik 
på at gøre ugyldige radiologiske 
overvågningsdata fra europæiske lande, 
herunder om radioaktive koncentrationer 
i luften, tilgængelige for offentligheden 
næsten i realtid. Desuden udvides det 
meget følsomme netværk til afsløring af 
radionuklider, som kan identificere spor 
af radioaktivt jod, som ikke stammer fra 
en atomsprængning, ud over hele 
Unionen, og dets overvågningsdata gøres 
tilgængelig for offentligheden i realtid. 

Or. xm

Ændringsforslag 152
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) styrkelse af EU's kapacitet til at reagere 
over for nukleare uheld og ulykker
gennem videreudvikling af 
beredskabssystemer og modeller for 
radiologisk spredning i luften og ved at 
mobilisere ressourcer og ekspertise til 
analyse og modellering af nukleare ulykker 
og tilvejebringelse af relevant teknisk 
støtte.

3) udvekslinger med medlemsstatsorganer 
med ansvar for håndtering af nukleare 
uheld og ulykker, navnlig ved at 
mobilisere ressourcer og ekspertise til 
analyse og modellering af nukleare ulykker 
og tilvejebringelse af relevant teknisk 
støtte.

Or. fr

Begrundelse

Omformuleringen begrænser JRC's aktiviteter til dets eget ansvarsområde. JRC er ikke en 
sikkerhedsmyndighed, og er derfor ikke ansvarligt for at håndtere nødsituationer eller levere 
passende teknisk assistance. Der findes tekniske sikkerhedsorganisationer i Europa, som 
udfylder denne rolle. I betragtning af den begrænsede mængde ressourcer er det også 
afgørende at forsøge at optimere dem, ligesom det er afgørende at koordinere forskningen i 
Europa.

Ændringsforslag 153
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Støtte EU's politik om nuklear 
sikkerhed og den EU-lovgivning, der 
udvikles i forbindelse hermed

udgår

JRC skal styrke sin kompetence for at 
tilvejebringe den uafhængige 
videnskabelige og tekniske 
dokumentation, der er nødvendig for at 
støtte ny EU-lovgivning om nuklear 
sikkerhed.
Som Euratoms GIF-ansvarlige for 
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Generation IV-forum (GIF) skal JRC 
fortsat koordinere Fællesskabets bidrag til 
GIF. JRC skal tilstræbe og videreudvikle 
det internationale forskningssamarbejde 
med centrale partnerlande og 
internationale organisationer (IAEA og 
OECD/NEA) med henblik på at fremme 
EU's politikker på området for nuklear 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 154
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – punkt 2.2 – litra e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC skal styrke sin kompetence for at 
tilvejebringe den uafhængige 
videnskabelige og tekniske dokumentation, 
der er nødvendig for at støtte ny EU-
lovgivning om nuklear sikkerhed.

JRC skal styrke sin kompetence for at 
tilvejebringe den uafhængige 
videnskabelige og tekniske dokumentation, 
der er nødvendig for at støtte ny EU-
lovgivning om nuklear sikkerhed. Den 
nøjagtige beskaffenhed af denne 
forskning må bestemmes ud fra 
retningslinjer, der vedtages af EU-
institutionerne, navnlig på baggrund af 
stresstest på kernekraftværkerne.

Or. fr

Begrundelse

JRC's rolle er at arbejde til støtte for EU-politikkerne, i dette tilfælde vedrørende spørgsmål 
om sikkerhed og sikring. Det er derfor rimeligt at afvente retningslinjer for JRC's 
arbejdsprogram fra EU-institutionernes side efter stresstestene på kernekraftværkerne. 

Ændringsforslag 155
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag I – del 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tværgående aktiviteter og grænseflader 
med Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation

udgår

For at opfylde målsætningerne i 
Euratomprogrammet skal der sikres 
relevante forbindelser og grænseflader, 
f.eks. fælles forslagsindkaldelser, med 
særprogrammet under Horisont 2020-
rammeprogrammet.
Euratomprogrammet kan bidrage til den 
gælds- og egenkapitalsfinansiering, der er 
udviklet under Horisont 2020-
rammeprogrammet, som skal udvides til 
at omfatte de målsætninger, der er nævnt 
i artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 156
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grundforskning, som potentielt kan 
anvendes ikke blot inden for 
kernekraftrelaterede områder, men også 
indenfor andre forskningssektorer, der er 
dækket af Horisont 2020, kan finansieres 
via EFR-programmet. 

Or. fr

Begrundelse

I øjeblikket er grundforskning, som fejlagtigt er mærket som "nuklear", afskåret fra 
finansiering gennem EFR med den begrundelse, at den hører under Euratom. En sådan 
forskelsbehandling må forhindres, idet det er meningen, at EFR skal finansiere alle typer 
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grundforskning.

Ændringsforslag 157
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internationale samarbejdsaktiviteter skal 
fremmes gennem multilaterale rammer, 
som f.eks. IAEA, OECD, ITER og GIF, og 
gennem eksisterende eller nyt bilateralt 
samarbejde med lande med fokus på FoU-
grundlag, et stærkt industrielt grundlag og 
forskningsanlæg i drift, under projektering 
eller under opførelse.

Internationale samarbejdsaktiviteter skal 
fremmes gennem multilaterale rammer, 
som f.eks. IAEA, OECD og GIF, og 
gennem eksisterende eller nyt bilateralt 
samarbejde med lande med fokus på FoU-
grundlag, et stærkt industrielt grundlag og 
forskningsanlæg i drift, under projektering 
eller under opførelse.

Or. en

Ændringsforslag 158
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Støtte sikker drift af nukleare systemer udgår
procentdel af støttede projekter (fælles 
forskning og/eller koordinerede aktioner), 
der sandsynligvis vil føre til påviselige 
forbedringer af praksis inden for nuklear 
sikkerhed i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 159
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Bidrage til udviklingen af løsninger til 
håndtering af radioaktivt slutaffald

udgår

antal geologiske depoter til brugt nukleart 
brændsel og/eller højaktivt affald, der 
planlægges i Europa, eller hvor 
Fællesskabet har støttet udformningen af 
en risikoanalyse og den mulige 
prækonstruktionsfase.

Or. en

Ændringsforslag 160
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal stipendiatstuderende og studerende i 
Euratoms fusionsprogram.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidrage til den forsknings- og 
udviklingsdagsordenen, der er opstået ud 
fra anbefalingerne fra konklusionerne på 
Unionens stresstest, såsom anbefalinger 
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om seismiske modeller eller 
kernenedsmeltningssimulationer).
– procentdel af støttede projekter, der 
sandsynligvis vil lette anvendelsen af disse 
anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) støtte den langsigtede bæredygtighed 
ved kernespaltning gennem forbedringer 
inden for forøgelse af reaktortid eller i 
udformingen af nye reaktortyper
– procentdel af støttede projekter, der 
sandsynligvis vil have en påviselig effekt 
inden for forøgelse af reaktortid eller i 
udformingen af nye reaktortyper.

Or. en

Ændringsforslag 163
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion som 
energikilde ved at udnytte eksisterende og 
fremtidige fusionsanlæg

udgår

antal publikationer i førende tidsskrifter.
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Or. en

Ændringsforslag 164
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Skabe fundamentet for fremtidige 
fusionskraftanlæg ved at udvikle 
materialer, teknologier og skitseprojekter

udgår

procentdel af milepæle i køreplanen for 
fusionsenergi for perioden 2014-2018, 
som bliver opfyldt af 
Euratomprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 165
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Fremme innovation og industriel 
konkurrenceevne

udgår

antal spin-off-effekter fra 
fusionsforskning under 
Euratomprogrammet
patentansøgninger frembragt af 
europæiske 
fusionsforskningslaboratorier.

Or. en
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Ændringsforslag 166
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra g – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

patentansøgninger frembragt af 
europæiske fusionsforskningslaboratorier.

patent- og brugsmodelansøgninger
frembragt af europæiske 
fusionsforskningslaboratorier.

Or. en

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld.

Ændringsforslag 167
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– antal publikationer med peer-review – antal publikationer med peer-review, 
patent- og brugsmodelansøgninger

Or. en

Begrundelse

At fokusere for meget på de mest citerede publikationer giver en tendens til at orientere sig 
mod forskningsområder, der allerede er veletablerede, og ikke til at fremme innovation og 
industriel konkurrenceevne. Med et budget på 724 319 mio. EUR bør JRC's videnskabelige 
produktivitet orienteres mere mod reel europæisk merværdi.


