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Ändringsförslag 56
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner 
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 8, 13, 173.3, 182.1 och 
194,

Or. en

Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 7 i fördraget 
om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, i 

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 8 och 194,
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enlighet med vilken Europaparlamentet 
har hörts av rådet (C7-0009/2012),

Or. en

Ändringsförslag 59
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Ett av målen med 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(nedan kallad gemenskapen) är att bidra 
till en högre levnadsstandard i 
medlemsstaterna genom att bland annat 
främja och underlätta kärnforskning i 
medlemsstaterna och komplettera denna 
med ett forsknings- och 
utbildningsprogram på gemenskapsnivå.

(1) Ett av målen med Europeiska unionen 
är att bidra till en högre levnadsstandard i 
medlemsstaterna genom att bland annat 
främja och underlätta forskning i 
medlemsstaterna och komplettera denna 
med ett forsknings- och 
utbildningsprogram på gemenskapsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 60
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Eftersom fördraget om upprättandet 
av Europeiska atomenergigemenskapen 
inte gav Europaparlamentet någon 
medbeslutanderätt på kärnenergiområdet 
behövs det ovillkorligen en ny rättslig 
grund för lagstiftningen på detta område.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kärnforskning kan bidra till social och 
ekonomisk välfärd och miljöhållbarhet
genom att öka kärnsäkerheten och 
förbättra strålskyddet. Av lika stor 
betydelse är kärnforskningens bidrag till 
en långsiktig utfasning av fossila bränslen 
på ett tryggt, effektivt och säkert sätt.

(2) Kärnforskning kan bidra till 
kärnsäkerheten och strålskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom stödet till kärnforskning 
kommer gemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (nedan kallat 
Euratomprogrammet) att bidra till 
uppfyllandet av målen i det ramprogram 
för forskning och innovation – Horisont 
2020 – som inrättades genom förordning 
(EU) nr XX/XXXX av den [….] (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) och 
underlätta genomförandet av Europa 2020-
strategin samt uppbyggnaden av och 
verksamheten inom det europeiska 
forskningsområdet.

(3) Om en del av finansieringsramen 
överförs från kärnforskning till 
ramprogrammet för forskning och 
innovation, gemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (nedan kallat 
Euratomprogrammet) kommer det att bidra 
till uppfyllandet av målen i det 
ramprogram för forskning och innovation –
Horisont 2020 – som inrättades genom 
förordning (EU) nr XX/XXXX av den 
[….] (nedan kallat ramprogrammet 
Horisont 2020) och underlätta 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
samt uppbyggnaden av och verksamheten 
inom det europeiska forskningsområdet.



PE492.642v01-00 6/61 AM\906555SV.doc

SV

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom stödet till kärnforskning 
kommer gemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (nedan kallat 
Euratomprogrammet) att bidra till 
uppfyllandet av målen i det ramprogram 
för forskning och innovation –
Horisont 2020 – som inrättades genom 
förordning (EU) nr XX/XXXX av den 
[….] (nedan kallat ramprogrammet 
Horisont 2020) och underlätta 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
samt uppbyggnaden av och verksamheten 
inom det europeiska forskningsområdet.

(3) Genom stödet till kärnforskning 
kommer gemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (nedan kallat 
Euratomprogrammet) att bidra till 
uppfyllandet av målen i det ramprogram 
för forskning och innovation –
Horisont 2020 – som inrättades genom 
förordning (EU) nr XX/XXXX av den 
[….] (nedan kallat ramprogrammet 
Horisont 2020), underlätta genomförandet 
av Europa 2020-strategin samt 
uppbyggnaden av och verksamheten inom 
det europeiska forskningsområdet och 
stödja genomförandet av den kommande 
strategiska EU-planen för energiteknik.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Euratomprogrammet kommer att 
stödja initiativet för hållbar kärnenergi 
och dess teknikplattform, 
teknikplattformen för genomförande av 
geologisk deponering och det europeiska 
tvärvetenskapliga lågdosinitiativet, vilka 
igångsatts med stöd av det 
sjunde Euratomprogrammet.
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Or. en

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kärnenergi är visserligen av betydelse 
för energiförsörjningen och den 
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 
kan allvarliga kärntekniska olyckor skada 
människors hälsa. Kärnsäkerhet och, i 
förekommande fall, andra 
säkerhetsaspekter bör därför ges största 
möjliga vikt i Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram.

(4) Allvarliga kärntekniska olyckor, 
kärnvapenspridning och terrorism kan 
skada människors hälsa och miljön.
Kärnsäkerhet och, i förekommande fall, 
andra säkerhetsaspekter bör därför ges 
största möjliga vikt i forsknings- och 
utbildningsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kärnenergi är visserligen av betydelse 
för energiförsörjningen och den 
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 
kan allvarliga kärntekniska olyckor skada 
människors hälsa. Kärnsäkerhet och, i 
förekommande fall, andra 
säkerhetsaspekter bör därför ges största 
möjliga vikt i Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram.

(4) Kärnenergi är visserligen av betydelse 
för energiförsörjningen och den 
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 
kan allvarliga kärntekniska olyckor skada 
människors hälsa. Kärnsäkerhet och, i 
förekommande fall, om det handlar om det 
gemensamma forskningscentrumet, andra 
säkerhetsaspekter, bör därför ges största 
möjliga vikt i Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram.

Or. fr
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Motivering

Forskning kring kärnsäkerhet ingår inte i Euratoms behörigheter. Det är endast 
Gemensamma forskningscentrumet som har befogenhet att arbeta med dessa frågor. Detta 
bör preciseras.

Ändringsförslag 67
Peter Skinner, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kärnenergi är visserligen av 
betydelse för energiförsörjningen och den 
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 
kan allvarliga kärntekniska olyckor, 
tillsammans med kärnvapenspridning och 
olika slags illdåd, bland dem 
kärnvapenterrorism skada människors 
hälsa. Kärnsäkerhet och, i förekommande 
fall, andra säkerhetsaspekter bör därför 
ges största möjliga vikt i 
Euratomprogrammet. Uppmärksamhet 
måste också ägnas åt tredjeländer som 
gränsar till unionen och 
gränsöverskridande 
kärnsäkerhetsaspekter som understryker 
unionens mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Tre omfattande europeiska 
samarbetsinitiativ har satts i gång inom 
området kärnforskning och kärnteknik.
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Det handlar om den tekniska plattformen 
för hållbar kärnenergi (SNETP) och 
sammanslutningen Nugenia samt om 
teknikplattformen för genomförande av 
geologisk deponering (IGDTP) och det 
europeiska tvärvetenskapliga 
lågdosinitiativet (Melodi). Både SNETP 
och IGDTP motsvarar den strategiska 
energiplanens mål.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Det europeiska industriella initiativet 
för hållbar kärnenergi (ESNII) siktar på 
att fjärde generationens snabbreaktorer 
med sluten bränslecykel ska tas i drift 
senast 2040. Hit hör tre större projekt, 
nämligen prototypen Astrid 
(natriumkyld), 
demonstrationsanläggningen Allegro 
(gaskyld) och den tekniska 
försöksanläggningen Myrrha (blykyld).

Or. en

Ändringsförslag 70
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom alla medlemsstater har 
kärntekniska anläggningar eller använder 

(5) Eftersom alla medlemsstater har 
kärntekniska anläggningar, använder 
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radioaktiva material, särskilt för 
medicinska ändamål, har rådet i sina 
slutsatser av den 2 december 2008 erkänt 
att det finns ett kontinuerligt behov av 
kompetens på kärnenergiområdet, särskilt 
genom satsningar på praktisk och teoretisk 
utbildning kopplat till forskning och 
samordnat på gemenskapsnivå.

radioaktiva material, särskilt för 
medicinska ändamål, eller kan drabbas av 
radioaktivt nedfall, har rådet i sina 
slutsatser av den 2 december 2008 erkänt 
att det finns ett kontinuerligt behov av 
kompetens på kärnenergiområdet, särskilt 
på området strålskydd, genom satsningar 
på praktisk och teoretisk utbildning kopplat 
till forskning och samordnat på 
gemenskapsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 71
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna 
ett avtal om upprättandet av en 
internationell fusionsenergiorganisation 
för gemensamt genomförande av 
Iterprojektet. Gemenskapens bidrag 
administreras av det europeiska 
gemensamma företag för Iter och 
utveckling av fusionsenergi (nedan kallat 
Fusion för energi) som inrättades genom 
rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt.

(6) Genom förslaget om att finansiera 
projektet Iter vid sidan om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 har 
kommissionen gett vid handen att 
verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt.

Or. en

Ändringsförslag 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet.
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt.

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet.
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt. Finansieringen av 
projektet Iter bör tryggas med hjälp av en 
särskild finansieringsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 73
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet.
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt.

(6) Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet.
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007.
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt och inte tas med i den 
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fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fusion ska bli ett trovärdigt 
alternativ för kommersiell 
energiproduktion krävs det, för det första, 
att uppförandet av Iter slutförs på ett 
framgångsrikt sätt och enligt tidsschemat, 
och att anläggningens verksamhet inleds.
För det andra måste man fastställa en 
ambitiös men ändå realistisk färdplan mot 
elproduktion senast 2050. Om dessa mål 
ska kunna nås måste det europeiska 
fusionsprogrammet få en ny inriktning.
Större fokus måste läggas på de 
verksamheter som stöder Iter. Denna 
rationalisering bör åstadkommas utan att 
Europas ledande ställning på 
fusionsenergiområdet äventyras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) bör också i fortsättningen 
tillhandahålla oberoende och kundstyrt 
vetenskapligt och tekniskt stöd vid 

(8) Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) bör också i fortsättningen 
tillhandahålla oberoende och kundstyrt 
vetenskapligt och tekniskt stöd vid 
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fastställandet, utvecklingen, 
genomförandet och övervakningen av 
gemenskapspolitiken, särskilt på områdena 
kärnsäkerhet samt forskning och utbildning 
på säkerhetsområdet.

fastställandet, utvecklingen, 
genomförandet och övervakningen av 
gemenskapspolitiken, särskilt på områdena 
kärnsäkerhet samt forskning och utbildning 
på säkerhetsområdet. Detta bör ske med 
hänsyn tagen till de riktlinjer som antagits 
av de europeiska institutionerna mot 
bakgrund framför allt av de stresstester 
som utförts på kärnkraftverken.

Or. fr

Motivering

Det gemensamma forskningscentrumet har i uppgift att stödja gemenskapens politik, i detta 
fall på områdena kärnsäkerhet och fysiskt skydd. Därför är det helt på sin plats att man 
avvaktar tills de riktlinjer som önskas av de europeiska institutionerna kommit, efter 
stresstesten av kärnkraftverken, för att man ordentligt ska kunna fastställa arbetsprogrammet 
för JFC.

Ändringsförslag 76
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, med särskild fokus 
på säkerhet, strålskydd och icke-spridning.
En förutsättning är att man har tillgång till 
oberoende vetenskaplig information, och 
där kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 
påpekades i kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av 

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt bör 
unionen fortsätta att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnsäkerhet, fysiskt skydd, 
strålningsmätning, strålskydd och icke-
spridning. En förutsättning är att man har 
tillgång till oberoende vetenskaplig 
information, och där kan JRC ge ett 
avgörande bidrag. Detta påpekades i 
kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen, där 
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JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden.

kommissionen angav att man med hjälp av 
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin forskning på 
kärnsäkerhet och fysiskt skydd, framför 
allt i samband med avveckling och 
olycksberedskap.

Or. en

Ändringsförslag 77
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, med särskild fokus på 
säkerhet, strålskydd och icke-spridning. En 
förutsättning är att man har tillgång till 
oberoende vetenskaplig information, och 
där kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 
påpekades i kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av 
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden.

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, med särskild fokus på 
säkerhet, strålskydd och icke-spridning. En 
förutsättning är att man har tillgång till 
oberoende vetenskaplig information, och 
där kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 
påpekades i kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av 
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden. Detta bör ske 
med hänsyn tagen till de riktlinjer som 
antagits av de europeiska institutionerna 
mot bakgrund framför allt av de 
stresstester som utförts på 
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kärnkraftverken.

Or. fr

Motivering

Det gemensamma forskningscentrumet har i uppgift att effektivt stödja gemenskapens politik, 
i detta fall på områdena kärnsäkerhet och fysiskt skydd. Därför är det helt på sin plats att 
man avvaktar tills de riktlinjer som önskas av de europeiska institutionerna kommit, efter 
stresstesten av kärnkraftverken, för att man ordentligt ska kunna fastställa arbetsprogrammet 
för JFC.

Ändringsförslag 78
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medborgarna i Europeiska unionen 
bör stå i centrum för vid diskussionerna 
på europeisk nivå och därför bör 
Europaparlamentet få spela en utökad 
roll vid diskussionerna och 
beslutsfattandet inom ramen för 
Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram.

Or. fr

Motivering

Nu är det dags att Europaparlamentet får medverka så mycket som möjligt. Parlamentet 
företräder ju medborgarna.

Ändringsförslag 79
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Euratomprogrammet bör främja (11) Euratomprogrammet bör främja 
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allmänhetens och det civila samhällets 
kunskaper om och intresse för forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig 
kunskap mer tillgänglig, ta fram 
ansvarsfulla forsknings- och 
innovationsplaner som motsvarar 
allmänhetens och det civila samhällets 
prioriteringar och förväntningar samt 
underlätta dessa aktörers deltagande i 
Euratomprogrammets verksamhet. Syftet 
med detta är att fördjupa förhållandet 
mellan vetenskap och samhälle och öka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen.

allmänhetens och det civila samhällets 
kunskaper om och intresse för forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig 
kunskap mer tillgänglig, ta fram 
ansvarsfulla forsknings- och 
innovationsplaner som motsvarar 
allmänhetens och det civila samhällets 
prioriteringar och förväntningar samt 
underlätta dessa aktörers deltagande i 
Euratomprogrammets verksamhet. Syftet 
med detta är att fördjupa förhållandet 
mellan vetenskap och samhälle och öka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen.
Detta välinformerade deltagande från 
allmänhetens sida i frågor som hör ihop 
med programmet Euratom förutsätter en 
bättre medverkan från 
Europaparlamentets sida, eftersom ju 
parlamentet företräder 
unionsmedborgarna.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Euratomprogrammet bör bidra till att 
göra forskaryrket mer attraktivt i unionen.
Vederbörlig hänsyn bör tas till den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare, 
liksom andra tillämpliga referensramar 
som tagits fram inom det europeiska 
forskningsområdet. Samtidigt bör det 
beaktas att dessa normer är av frivillig 
natur.

(13) Euratomprogrammet bör bidra till att 
göra forskaryrket mer attraktivt i unionen, 
framför allt mot bakgrund av att det 
saknas kompetens inom områdena 
avveckling, strålskydd och 
strålningsmätning. Vederbörlig hänsyn 
bör tas till den europeiska stadgan för 
forskare och riktlinjerna för rekrytering av 
forskare, liksom andra tillämpliga 
referensramar som tagits fram inom det 
europeiska forskningsområdet. Samtidigt 
bör det beaktas att dessa normer är av 
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frivillig natur.

Or. en

Ändringsförslag 81
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Euratomprogrammet bör bidra till att 
göra forskaryrket mer attraktivt i unionen.
Vederbörlig hänsyn bör tas till den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare, 
liksom andra tillämpliga referensramar 
som tagits fram inom det europeiska 
forskningsområdet. Samtidigt bör det 
beaktas att dessa normer är av frivillig 
natur.

(13) Euratomprogrammet bör uttryckligen
bidra till att göra forskaryrket mer 
attraktivt i unionen. Vederbörlig hänsyn 
bör tas till den europeiska stadgan för 
forskare och riktlinjerna för rekrytering av 
forskare, liksom andra tillämpliga 
referensramar som tagits fram inom det 
europeiska forskningsområdet. Samtidigt 
bör det beaktas att dessa normer är av 
frivillig natur.

Or. cs

Ändringsförslag 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som får stöd genom 
Euratomprogrammet bör uppfylla 
grundläggande etiska principer.
Yttrandena från Europeiska gruppen för 
etik inom vetenskap och ny teknik bör 
härvidlag beaktas.
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och leda 
till minskad användning av djur i 

(15) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som får stöd genom 
Euratomprogrammet bör ovillkorligen
uppfylla de etiska principerna. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör härvidlag 
beaktas. Forskningsverksamheten bör även 
ta hänsyn till artikel 13 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
ersätta, begränsa och förbättra 
användningen av djur i forsknings- och 
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forsknings- och försökssammanhang med 
målet att till slut ersätta djurförsök med 
andra metoder. Vid alla typer av 
verksamhet bör man garantera en hög 
skyddsnivå för människors hälsa.

försökssammanhang. Vid alla typer av 
verksamhet bör man garantera en hög 
skyddsnivå för människors hälsa.

Or. en

Motivering

Här räcker det inte med bara ordet ”bör”, eftersom man då kunde tro att det handlar bara 
om en möjlighet, fastän det klart måste sägas ut att det är frågan om en skyldighet. I 
artikel 13 i EUF-fördraget står det bättre definierat vad det egentligen handlar om, alltså att 
begränsa, förbättra och ersätta, och på det sättet får man också bättre konsekvens med 
artikel 19.10 i förslaget om bestämmelser för deltagande och spridning. Slutligen bör 
uttrycket ”etiska principer” bytas ut mot ”de etiska principerna”, för att vi ska få konsekvens 
med skäl 24 i förordningen om inrättandet av programmet..

Ändringsförslag 83
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är också troligt att effekten skulle 
bli större om man kombinerade medel från 
Euratomprogrammet med sådana från den 
privata sektorn, inom ramen för offentlig-
privata partnerskap på sådana 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 
särskilt ta fasta på deltagandet från små och 
medelstora företag.

(16) Det är också troligt att effekten skulle 
bli större om man kombinerade medel från 
Euratomprogrammet med sådana från den 
privata sektorn, inom ramen för offentlig-
privata partnerskap på sådana 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 
särskilt ta fasta på deltagandet från små och 
medelstora företag. Man måste få de små 
och medelstora företagen att använda mer 
av de gemenskapsstödmedel som finns att 
tillgå och detta bör gälla också för små 
och medelstora företag som arbetar med 
kärnforskning, liksom inom alla andra 
områden, varvid man bör göra allt för att 
förebygga att information eventuellt 
kommer ut till obehöriga och att driften 
drabbas av avbrott.
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Or. en

Motivering

Allt vad som görs på det internationella planet för att bekämpa smuggling för att sprida 
kärnvapen förtjänar stöd. Det gäller att vara särskilt försiktig här, eftersom de små och 
medelstora företagen är mindre och flera till antalet.

Ändringsförslag 84
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I enlighet med artikel 7 i 
Euratomfördraget ska kommissionen 
säkerställa att Euratomprogrammet 
genomförs. Vid genomförandet av 
Euratomprogrammet, med undantag av de 
direkta åtgärderna inom detta, bör 
kommissionen biträdas av en rådgivande 
kommitté med företrädare för 
medlemsstaterna för att garantera en 
lämplig samordning med nationella 
åtgärder på de områden som omfattas av 
detta forsknings- och utbildningsprogram.

(25) I enlighet med artikel 7 i 
Euratomfördraget ska kommissionen 
säkerställa att Euratomprogrammet 
genomförs. Vid genomförandet av 
Euratomprogrammet, med undantag av de 
direkta åtgärderna inom detta, bör 
kommissionen biträdas av en rådgivande 
kommitté med företrädare för 
medlemsstaterna för att garantera en 
lämplig samordning med nationella 
åtgärder på de områden som omfattas av 
detta forsknings- och utbildningsprogram.
Europaparlamentet bör få medverka vid 
kommissionens genomförande av 
programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Uppfyllandet av Euratomprogrammets 
mål på relevanta områden förutsätter att 

(26) Uppfyllandet av Euratomprogrammets 
mål på relevanta områden förutsätter att 
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övergripande verksamheter får stöd, både 
inom Euratomprogrammet och i samband 
med verksamheten inom ramprogrammet 
Horisont 2020.

övergripande verksamheter får stöd, både 
inom Euratomprogrammet och i samband 
med verksamheten inom ramprogrammet 
Horisont 2020. Detta bör inte få några 
negativa konsekvenser för budgeten för 
och finansieringen av ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 86
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Uppfyllandet av Euratomprogrammets 
mål på relevanta områden förutsätter att 
övergripande verksamheter får stöd, både 
inom Euratomprogrammet och i samband 
med verksamheten inom ramprogrammet 
Horisont 2020.

(26) Uppfyllandet av Euratomprogrammets 
mål på relevanta områden förutsätter att 
övergripande verksamheter får stöd, både 
inom Euratomprogrammet och i samband 
med verksamheten inom ramprogrammet 
Horisont 2020. Redan detta gör det 
befogat med en bättre medverkan från 
Europaparlamentets sida i Euratoms 
verksamheter.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
forsknings- och utbildningsprogram för 
perioden 1 januari 2014 till och med 
31 december 2018, nedan kallat 
Euratomprogrammet, och fastställs regler 
för deltagande i det programmet, inbegripet 

Genom denna förordning inrättas ett 
forsknings- och utbildningsprogram för 
perioden 1 januari 2014 till och med 
31 december 2018, nedan kallat 
Euratomprogrammet, och fastställs regler 
för deltagande i det programmet, inbegripet 
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deltagande i program som sorterar under 
finansieringsorgan vilka förvaltar medel 
som beviljats enligt denna förordning, och i 
verksamheter som genomförs gemensamt i 
enlighet med såväl denna förordning som 
ramprogrammet Horisont 2020, som 
inrättades genom förordning (EU) 
nr XX/XXXX (nedan kallat 
Horisont 2020).

deltagande i program som sorterar under
finansieringsorgan vilka förvaltar medel 
som beviljats enligt denna förordning, och i 
verksamheter som genomförs gemensamt i 
enlighet med såväl denna förordning som 
ramprogrammet Horisont 2020, som 
inrättades genom förordning (EU) 
nr XX/XXXX (nedan kallat
Horisont 2020).

Detta program ska förlängas så att dess 
löptid sammanfaller med löptiden för 
ramprogrammet Horisont 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 88
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Euratomprogrammets allmänna mål är 
att öka kärnsäkerheten, förbättra 
strålskyddet och bidra till den långsiktiga 
utfasningen av fossila bränslen från 
energisystemet på ett tryggt, effektivt och 
säkert sätt. Det allmänna målet ska uppnås 
genom de verksamheter som anges i 
bilaga I i form av direkta och indirekta
åtgärder som uppfyller de särskilda målen i 
punkterna 2 och 3 i denna artikel.

1. Euratomprogrammets allmänna mål är 
att öka det fysiska skyddet och förbättra 
strålskyddet. Det allmänna målet ska 
uppnås genom de verksamheter som anges 
i bilaga I i form av direkta och indirekta 
åtgärder som uppfyller de särskilda målen i 
punkterna 2 och 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 89
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a



PE492.642v01-00 22/61 AM\906555SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att främja säker drift av 
kärnenergisystem.

(a) Att främja säker avveckling av 
kärnenergisystem, med början från de 
farligaste kärnreaktorerna, efter 
resultaten av de stresstest som utförts i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 90
Peter Skinner, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Att främja säker drift av alla 
nuvarande och framtida civila 
kärnenergisystem.

Or. en

Ändringsförslag 91
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till att ta fram lösningar för 
hantering av avfall för slutförvaring.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att främja utveckling och bevarande 
av kärnteknisk kompetens på unionsnivå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 93
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att främja utveckling och bevarande av 
kärnteknisk kompetens på unionsnivå.

(c) Att säkerställa förhandenvaron av 
nödvändiga mänskliga resurser och 
främja utveckling och bevarande av 
kärnteknisk kompetens på unionsnivå.

Or. ro

Ändringsförslag 94
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att förbättra strålskyddet. (d) Att stödja forskning kring och 
utveckling av strålskydd.

Or. fr

Motivering

Om man talar om att ”förbättra” ger man en bild av att strålskyddet lämnats därhän i 
Euratoms tidigare forskningsprogram. Men det stämmer ju inte, för forskning kring och 
utveckling av strålskydd har alltid varit viktiga för Euratom.
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Ändringsförslag 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Att bidra till den agenda för 
forskning och utveckling som uppkommit 
som ett resultat av rekommendationerna i 
slutsatserna från unionens stresstest (t.ex. 
seismiska modeller, beteende vid 
härdsmälta osv.).

Or. en

Motivering

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).

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Att bidra till den agenda för 
forskning och utveckling som uppkommit 
som ett resultat av rekommendationerna i 
slutsatserna från unionens stresstest,
bland annat om seismiska modeller eller 
simulering av härdsmälta.

Or. en



AM\906555SV.doc 25/61 PE492.642v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Att främja fissionens långsiktiga 
hållbarhet genom förbättringar för att öka 
reaktorernas livslängd eller bättre 
konstruktion av nya reaktortyper.

Or. en

Ändringsförslag 98
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att främja utvecklingen mot 
demonstration av genomförbarhet när det 
gäller fusion som energikälla genom 
användning av befintliga och framtida 
fusionsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att lägga grunden för framtida utgår
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fusionskraftverk genom utveckling av 
material, teknik och 
konstruktionsprinciper.

Or. en

Ändringsförslag 100
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att lägga grunden för framtida 
fusionskraftverk genom utveckling av 
material, teknik och 
konstruktionsprinciper.

(f) Att lägga grunden för framtida 
fusionskraftverk och fissionskraftverk
genom utveckling av material, teknik och 
konstruktionsprinciper.

Or. ro

Ändringsförslag 101
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att främja innovation och industrins 
konkurrenskraft.

(g) Att främja innovation och industrins 
konkurrenskraft, genom stöd framför allt 
till framtidens fusions- och 
fissionsreaktorer.

Or. fr

Motivering

De främsta drivkrafterna för innovation och konkurrenskraft är forskning kring framtidens 
reaktorer, både fusions- och fissionsreaktorer. Dessa reaktorer måste uppenbarligen uppfylla 
säkerhetskrav som stämmer överens med de bästa normer.
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Ändringsförslag 102
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling och 
olycksberedskap.

(a) Att öka kärnsäkerheten i samband med 
avveckling och förbättra 
olycksberedskapen i händelse av 
kärntekniska olyckor.

Or. en

Ändringsförslag 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling och
olycksberedskap.

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling,
olycksberedskap och hantering av de 
direkta konsekvenserna av kärntekniska 
incidenter, hur osannolika de än må vara.

Or. en

Motivering

Av olyckan i Fukushima framgick det att man, i det osannolika fall att ett större utsläpp av 
radioaktivitet skulle inträffa, inte kände till konsekvenserna eller hur man skulle hantera dem 
så bra som man hade bort känna till dem.

Ändringsförslag 104
Peter Skinner, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Att komplettera alla förbättringar av 
säkerheten, vilka föreslagits som 
obligatoriska efter resultaten av de 
stresstest som utförts på alla 
kärnreaktorer inom unionen och i 
tredjeländer som gränsar till unionen.
Här bör tyngdpunkten vila vid att man 
bidrar till den agenda för forskning och 
utveckling som uppkommit som ett 
resultat av rekommendationerna.

Or. en

Motivering

Under 2011 stresstestades alla kärnkraftverk i unionen efter olyckan med kärnkraftverket 
Fukushima Dai-Ichi i Japan. Nu måste ramen stödja allt vad unionen gör för att försöka 
förbättra kraftverkens säkerhet, som ett resultat av dessa test. Ramen bör koncentrera sig på 
att genomföra de aspekter inom forskning och utveckling som rekommenderats såsom resultat 
av testerna och inte sträva efter att dubblera det arbete som gjorts av andra instrument.

Ändringsförslag 105
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Euratomprogrammet ska genomföras på 
ett sätt som säkerställer att de prioriteringar 
och verksamheter som får stöd är relevanta 
med tanke på de föränderliga behoven samt 
ta hänsyn till utvecklingen inom vetenskap, 
teknik, innovation, politikutformning, 
marknader och samhälle.

4. Euratomprogrammet ska genomföras på 
ett sätt som säkerställer att de prioriteringar 
och verksamheter som får stöd är relevanta 
med tanke på de föränderliga behoven samt 
ta hänsyn till utvecklingen inom vetenskap, 
teknik, innovation, politikutformning, 
marknader och samhälle, liksom också till 
de direkta och indirekta konsekvenserna 
av kärntekniska olyckor.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Euratomprogrammet ska bidra till 
genomförandet av den strategiska 
energiplanen. Dess indirekta och direkta 
åtgärder ska sammanjämkas med den 
strategiska agendan hos EU:s nuvarande 
tekniska plattformar för kärnenergi, alltså 
SNETP, IGDTP och Melodi.

Or. en

Ändringsförslag 107
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av 
Euratomprogrammet ska vara 1 788,889 
miljoner EUR. Beloppet ska fördelas 
enligt följande:

Finansieringsramen för genomförandet av 
Euratomprogrammet ska vara 200,000 
miljoner EUR. Beloppet ska fördelas 
enligt följande:

Or. en

Ändringsförslag 108
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av 
Euratomprogrammet ska vara 

Finansieringsramen för genomförandet av 
Euratomprogrammet ska vara 
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1 788,889 miljoner EUR. Beloppet ska 
fördelas enligt följande:

[1 974 miljoner EUR]. Beloppet ska 
fördelas enligt följande:

Or. fr

Motivering

Anslagen till Euratom är uppenbart otillräckliga, antingen det handlar om fusion eller fission.
Inom området fusion har budgeten knappt ens justerats efter inflationen, efter flera 
programplaneringsperioder (samtidigt som budgeten för GFC:s direkta 
forskningsverksamheter rakar i höjden). Likaså är de administrativa kostnaderna för 
Horisont 2020 Euratom högre än för Horisont 2020 och man vet verkligen inte varför. Alltså 
måste man harmonisera kostnaderna och anslå de besparade medlen till forskning.

Ändringsförslag 109
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Indirekta åtgärder för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för fusion:
709,713 miljoner EUR.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 110
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Indirekta åtgärder för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för fusion:
709,713 miljoner EUR.

(a) Indirekta åtgärder för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för fusion:
[750] miljoner EUR

Or. fr
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Ändringsförslag 111
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Projektet Iter ska inbegripas och 
finansieras via den fleråriga 
budgetplanen, på ett fullständigt och 
transparent sätt. Sådana aspekter av 
projektet som inte direkt sammanhänger 
med forskning och utbildning behöver 
inte tas med i finansieringen av Euratom.

Or. en

Motivering

Projektet Iter bör finansieras via den fleråriga budgetplanen, för att ingen ska uppleva 
projektet som någon ovidkommande, vilket kunde betraktas som skadligt för gemenskapens 
intresse. Genom att man fortsätter finansiera Iter via den fleråriga budgetplanen kan man 
bättre garantera projektets framgång på lång sikt.

Ändringsförslag 112
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Indirekta åtgärder för fission, säkerhet 
och strålskydd: 354,857 miljoner EUR.

(b) Indirekta åtgärder för strålskydd och
medicinska tillämpningar:
100,000 miljoner EUR.

Or. en

Ändringsförslag 113
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Indirekta åtgärder för fission, säkerhet 
och strålskydd: 354,857 miljoner EUR.

(b) Indirekta åtgärder för fission, säkerhet 
och strålskydd: [500] miljoner EUR.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Indirekta åtgärder för fission, säkerhet 
och strålskydd: 354,857 miljoner EUR.

(b) Indirekta åtgärder för fission, säkerhet 
och strålskydd: 500,857 miljoner EUR.

Or. en

Motivering

Fission är en källa till el med låga koldioxidutsläpp och finns med som en av de former för 
teknik med låga koldioxidutsläpp som med stöd av den strategiska energiplanen ska utvecklas 
med tanke på en hållbarare framtid. Eftersom det inte anslagits några specifika medel för 
projekten inom den strategiska energiplanen bör budgeten för fission enligt Horisont 2020 
ökas, vilket också skett med budgeten för teknik med låga koldioxidutsläpp av annat slag än 
kärnteknik, så att arbetet med det europeiska industriella initiativet för hållbar kärnenergi 
(ESNII) kan gå vidare.

Ändringsförslag 115
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Direkta åtgärder:
724,319 miljoner EUR.

(c) Direkta åtgärder:
200,000 miljoner EUR.
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Or. en

Ändringsförslag 116
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 
13,5 % av utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 8 % av 
utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 
13,5 % av utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 8 % av 
utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Or. en

Motivering

De utgifter som planerats är för höga. I flertalet liknande förslag brukar kommissionens 
administrativa kostnader normalt inte överskrida 8 %. Kommissionen har inte kommit med 
någon motivering till denna avsevärda utgiftsökning.

Ändringsförslag 118
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 
13,5 % av utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 7 % av 
utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Or. en

Motivering

De utgifter som planerats är för höga.

Ändringsförslag 119
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För direkta och indirekta åtgärder får 
gemenskapen inte använda andra unions-
eller gemenskapsmedel och program än 
dem som avses i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 120
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Unionen ska sträva efter att oftare och 
mera använda strukturfondsmedel för 
kärnforskning och samtidigt se till att 
medlen används i enlighet med unionens 
prioriteringar för forskning.
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Or. cs

Ändringsförslag 121
Peter Skinner, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Gemenskapen ska sträva efter att 
använda mera strukturfondsmedel för 
kärnforskning och samtidigt se till att 
medlen används i enlighet med 
gemenskapens prioriteringar för 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 122
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den garantifond för deltagare som 
inrättats genom förordning (EU) 
nr XX/2012 [regler för deltagande och 
spridning] ska efterfölja och ersätta de 
garantifonder för deltagare som inrättats 
genom förordning (Euratom) nr 1908/2006 
och förordning (Euratom) nr XX/XX
[Euratoms regler för deltagande 
2012-2013].

3. Den garantifond för deltagare som 
inrättats genom förordning (EU) 
nr XX/2012 [regler för deltagande och 
spridning] ska efterfölja och ersätta de 
garantifonder för deltagare som inrättats 
genom förordning (Euratom) nr 1908/2006 
och förordning (Euratom) nr 139/2012.

Or. en

Ändringsförslag 123
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla belopp från de garantifonder för 
deltagare som inrättats genom 
förordningarna (Euratom) nr 1908/2006 
och (Euratom) nr XX/XX [Euratoms 
regler för deltagande (2012–2013)] ska 
från och med den 31 december 2013 
överföras till garantifonden för deltagarna.
Deltagare i åtgärder som omfattas av 
beslut XX/XX [Euratomprogrammet 
2012–2013] som undertecknar bidragsavtal 
efter den 31 december 2013 ska lämna sitt 
bidrag till garantifonden för deltagarna.

Alla belopp från de garantifonder för 
deltagare som inrättats genom 
förordningarna (Euratom) nr 1908/2006 
och (Euratom) nr 139/2012. Deltagare i 
åtgärder som omfattas av 
beslut 2012/94/Euratom som undertecknar 
bidragsavtal efter den 31 december 2013 
ska lämna sitt bidrag till garantifonden för 
deltagarna.

Or. en

Motivering

I rådets förordning (Euratom) nr 139/2012 fastställs regler för företags, forskningscentrums 
och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens 
ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2012–2013). Rådets 
beslut 2012/94/Euratom handlar om det särskilda program som ska genomföras genom 
indirekta åtgärder för genomförande av ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013).

Ändringsförslag 124
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella bidrag som avses i 
punkt 1 kan utgöras av en kombination av
finansiella bidrag för indirekta åtgärder 
enligt artikel 4 i denna förordning och 
artikel 6 i förordning (EU) nr XX/XXXX 
[om inrättande av Horisont 2020] och får 
genomföras med hjälp av en enda 

2. De finansiella bidrag som avses i 
punkt 1 får utgöras endast av finansiella 
bidrag för indirekta åtgärder enligt artikel 4 
i denna förordning.
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finansieringsmetod.

Or. en

Ändringsförslag 125
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män Lika möjligheter för män och kvinnor 
inom forskningen

Or. en

Ändringsförslag 126
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Euratomprogrammet ska säkerställa ett 
effektivt främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män, liksom av 
genusdimensionen, i forskningens och 
innovationens innehåll.

Euratomprogrammet ska säkerställa ett 
effektivt främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män.

Or. en

Motivering

Det uttryck som använts här måste rättas till, av omsorg om hur det heter i EU-fördraget, 
EUF-fördraget och artikel 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Där talas det 
alltid om ”jämställdhet mellan kvinnor och män” och inte om någon ”genusdimension”, ett 
uttryck som inte är allmänt vedertaget. Uttrycket ”genusdimension” är oklart då det ingår i 
syftningar på projektens innehåll och dessutom kan det förknippas med kontroversiella 
problemställningar som inte delas av alla.
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Ändringsförslag 127
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Man ska särskilt beakta 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, rätten till skydd av 
personuppgifter, rätten till fysisk och 
mental integritet för personer, rätten till 
icke-diskriminering och behovet att 
garantera en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Man ska särskilt beakta 
proportionalitetsprincipen, principen om 
skydd av den mänskliga värdigheten, 
principen om att människan ska komma i 
första hand, samt rätten till integritet, 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till fysisk och mental integritet för 
personer, rätten till icke-diskriminering och 
behovet att garantera en hög skyddsnivå 
för människors hälsa.

Or. it

Motivering

Två av de viktigaste principerna som gäller för denna sektor finns med här, nämligen skyddet 
av den mänskliga värdigheten (jfr t.ex. artikel 1 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna) och principen om att människan ska komma i första hand. Genom att använda 
begreppet ”människan” utvidgar man lagstiftningens skydd, så det blir mer ”vetenskapligt”, 
mer objektivt och mindre kontroversiellt och därför bör detta företrädesvis användas i 
rättsakter.

Ändringsförslag 128
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta fleråriga arbetsprogram ska också
beakta relevant forskningsverksamhet som 
bedrivs av medlemsstaterna, associerade 
länder samt europeiska och internationella 
organisationer. De ska uppdateras vid 
behov.

Detta fleråriga arbetsprogram ska 
hänskjutas till Gemensamma 
forskningscentrumets styrelse och läggas 
fram för ministerrådet och 
Europaaprlamentet. Det ska ovillkorligen 
beakta relevant forskningsverksamhet som 
bedrivs av medlemsstaterna, associerade 
länder samt europeiska och internationella 
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organisationer för att allt dubbelarbete vid 
de europeiska forskningsinsatserna ska 
undvikas och de ekonomiska resurserna 
optimeras. De ska uppdateras vid behov.

Or. fr

Motivering

Gemensamma forskningscentrumets budget har ökats till den grad att det behövs en skärpt 
uppföljning av dess arbetsprogram, liksom av att GFC arbetar i konsekvens med 
medlemsstaternas välbeprövade forskningsprogram.

Ändringsförslag 129
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 3.3 i 
beslut 84/338/Euratom, EKSG, EEG och
från punkt 9 i rådets beslut av den 16 
december 1980 ska de rådgivande 
kommittéerna ha en företrädare för 
kommissionen som ordförande.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 130

Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) utveckla nätverk för 
strålningsmätning i naturen, varvid alla 
uppgifter som insamlats omedelbart ska 
ställas till allmänhetens förfogande,
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Or. xm

Ändringsförslag 131

Peter Skinner, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas alla 
forskningsreaktorer och 
kärnanläggningar, som är belägna i 
tredjeländer men befinner sig geografiskt 
mycket nära någon medlemsstats 
territorium, framför allt då de är förlagda 
i närheten av geografiska och geologiska 
riskområden.

Or. en

Ändringsförslag 132
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att unionens 
ekonomiska intressen skyddas vid 
genomförandet av åtgärder som finansieras 
enligt den här förordningen, genom 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom effektiva kontroller och, om 
oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 
felaktigt utbetalda medel samt vid behov 
genom effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

1. Kommissionen ska se till att unionens 
ekonomiska intressen skyddas vid 
genomförandet av åtgärder som finansieras 
enligt den här förordningen, genom 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom effektiva kontroller och, om 
oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 
felaktigt utbetalda medel samt vid behov 
genom effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.
Europaparlamentet ska underrättas om 
dessa åtgärder.
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Or. fr

Ändringsförslag 133
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen eller dess företrädare och 
revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra 
revision, på grundval av handlingar och 
kontroller på plats, hos alla stödmottagare, 
uppdragstagare och underleverantörer som 
erhållit unionsfinansiering enligt den här 
förordningen.

2. Kommissionen eller dess företrädare, 
Europaparlamentet och revisionsrätten ska 
ha befogenhet att utföra revision, på 
grundval av handlingar och kontroller på 
plats, hos alla stödmottagare, 
uppdragstagare och underleverantörer som 
erhållit unionsfinansiering enligt den här 
förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 134
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten att 
utföra revision, kontroller på plats och 
inspektioner uttryckligen tillerkännas 
kommissionen, revisionsrätten och Olaf i 
samarbetsavtal med tredjeland eller 
internationella organisationer, bidragsavtal, 
bidragsbeslut och andra avtal som ingås 
med tillämpning av den här förordningen.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten att 
utföra revision, kontroller på plats och 
inspektioner uttryckligen tillerkännas 
kommissionen, revisionsrätten och Olaf i 
samarbetsavtal med tredjeland eller 
internationella organisationer, bidragsavtal, 
bidragsbeslut och andra avtal som ingås 
med tillämpning av den här förordningen.
Europaparlamentet ska ofördröjligen 
underrättas om revisionernas resultat.

Or. fr
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Ändringsförslag 135
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med bistånd av 
oberoende experter senast den 
31 december 2022 göra en 
efterhandsutvärdering av 
Euratomprogrammet. Den ska omfatta 
motiven för åtgärderna, deras 
genomförande och resultat samt deras 
långsiktiga effekter och hållbarhet och 
ligga till grund för ett beslut om en 
eventuell förlängning, ändring eller 
upphävande av en efterföljande åtgärd.

Den ska omfatta motiven för åtgärderna, 
deras genomförande och resultat samt 
deras långsiktiga effekter och hållbarhet 
och ligga till grund för ett beslut om en 
eventuell förlängning, ändring eller 
upphävande av en efterföljande åtgärd.

Or. en

Motivering

För att beslutet om och på vilket sätt detta forskningsprogram ska förlängas efter 2018 ska 
hinna fattas i tillräcklig god tid bör förslag om en eventuell förlängning, ändring eller 
upphävande av en efterföljande åtgärd framläggas av kommissionen senast den 31 maj 2017.

Ändringsförslag 136
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen uppgifter och information 
som behövs för kontroll och utvärdering av 
de berörda åtgärderna.

4. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen och Europaparlamentet
uppgifter och information som behövs för 
kontroll och utvärdering av de berörda 
åtgärderna.

Or. fr
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Ändringsförslag 137
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att uppnå de mål som anges i 
artikel 3 ska Euratomprogrammet stärka 
resultaten inom de tre prioriteringarna i 
ramprogrammet Horisont 2020:
vetenskaplig spetskompetens, industriellt 
ledarskap och samhällsutmaningar.
Euratomprogrammet ska särskilt stödja 
övergången till ett säkert, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem i 
framtiden, mot bakgrund av tilltagande 
resursknapphet, växande energibehov och 
klimatförändringar.

Genom att uppnå de mål som anges i 
artikel 3 ska Euratomprogrammet stärka 
resultaten inom de tre prioriteringarna i 
ramprogrammet Horisont 2020:
vetenskaplig spetskompetens, industriellt 
ledarskap och samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 138
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategin för att utveckla fusion som ett 
trovärdigt alternativ för kommersiell 
koldioxidfri energiproduktion ska följa en 
färdplan med milstolpar på vägen mot 
målet för elproduktionen 2050. För att 
genomföra denna strategi ska det ske en 
radikal omstrukturering av
fusionsrelaterat arbete i unionen, 
inbegripet styrning, finansiering och 
förvaltning, för att säkerställa en 
förskjutning av tyngdpunkten från ren 
forskning till utformning, byggande och 
drift av framtida anläggningar såsom Iter, 

Fusion har inte beskrivits som ett 
trovärdigt alternativ för kommersiell 
koldioxidfri energiproduktion i något enda 
av de scenarier för 2050 som hittills lagts 
fram. Därför kommer det inte att anslås 
mer av unionens/gemenskapens allmänna 
medel till fusionsrelaterat arbete i unionen.
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demonstrationsreaktorn Demo och deras 
efterföljare. Detta kommer att kräva ett 
nära samarbete mellan alla aktörer inom 
fusionsområdet i unionen, kommissionen 
och de nationella finansieringsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 139
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I linje med det allmänna målet, stöd till 
gemensam forskningsverksamhet om säker 
drift av reaktorsystem (inklusive 
bränslecykelanläggningar) som används i 
unionen eller, i den utsträckning det är 
nödvändigt för att bibehålla en bred 
kärnsäkerhetsexpertis i unionen, de 
reaktorer som kan komma att användas i 
framtiden, med fokus enbart på 
säkerhetsaspekter, inbegripet alla 
aspekter av bränslecykeln såsom 
separation och transmutation.

I linje med det allmänna målet, stöd till 
gemensam forskningsverksamhet om säker 
avveckling av kärnreaktorsystem 
(inklusive bränslecykelanläggningar) som 
används i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 140
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till att ta fram lösningar för 
hantering av avfall för slutförvaring 
(Vetenskaplig spetskompetens, 

utgår
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Samhällsutmaningar)
Gemensam och/eller samordnad 
forskningsverksamhet om återstående 
viktiga aspekter av geologisk slutförvaring 
av utbränt bränsle och långlivat 
radioaktivt avfall och, om så är lämpligt, 
demonstration av teknik och säkerhet.
Denna verksamhet ska främja 
utvecklingen av en gemensam 
unionsståndpunkt i de viktigaste 
avfallshanteringsfrågorna, från utsläpp 
av bränsle till deponering.
Forskningsverksamhet som är knuten till 
hantering av andra radioaktiva 
avfallsflöden för vilka det för närvarande 
inte finns industriellt färdigutvecklade 
processer.

Or. en

Ändringsförslag 141
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att främja strålskydd (Vetenskaplig 
spetskompetens, Samhällsutmaningar)

(d) Att stödja forskning kring och 
utveckling av strålskydd. (Vetenskaplig 
spetskompetens, Samhällsutmaningar)

Or. fr

Motivering

Om man talar om att ”främja” ger man en bild av att strålskyddet lämnats därhän i Euratoms 
tidigare forskningsprogram. Men det stämmer ju inte, för forskning kring och utveckling av 
strålskydd har alltid varit viktiga för Euratom.

Ändringsförslag 142
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att främja utvecklingen mot 
demonstration av genomförbarhet när det 
gäller fusion som energikälla genom 
användning av befintliga och framtida 
fusionsanläggningar (Industriellt 
ledarskap, Samhällsutmaningar)

utgår

Stöd gemensam forskningsverksamhet 
som utförs av medlemmar i europeiska 
avtalet om fusionsutveckling för att 
säkerställa en snabb start av 
högpresterande drift av Iter, inklusive 
användning av relevanta anläggningar 
(bl.a. JET, Joint European Torus), 
integrerad modellering med hjälp av 
högpresterande datorer och 
utbildningsverksamhet för att förbereda 
nästa generation forskare och ingenjörer.

Or. en

Ändringsförslag 143
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att lägga grunden för framtida 
fusionskraftverk genom utveckling av 
material, teknik och 
konstruktionsprinciper (Industriellt 
ledarskap, Samhällsutmaningar)

utgår

Stöd till gemensam verksamhet som utförs 
av medlemmar i europeiska avtalet om 
fusionsutveckling för att utveckla och 
kvalificera material för ett 
demonstrationskraftverk, vilket bland 
annat innefattar förberedelser för en 
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lämplig materialprovningsanläggning och 
förhandlingar inför unionens deltagande 
i en passande internationell ram för 
denna anläggning.
Stöd till gemensam forskningsverksamhet 
utförd av medlemmar i europeiska avtalet 
om fusionsutveckling som ska behandla 
reaktordriftfrågor och utveckla och 
demonstrera all relevant teknik för en 
demonstrationsanläggning för 
fusionsenergi. Dessa verksamheter 
omfattar utarbetande av 
konstruktionsprinciper för ett fullständigt 
demonstrationskraftverk och 
undersökning av potentialen hos 
stellaratorer som en kraftverksteknik.

Or. en

Ändringsförslag 144
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att främja innovation och industrins 
konkurrenskraft (Industriellt ledarskap)

utgår

Genomföra eller stödja 
kunskapshantering och tekniköverföring 
från forskning som medfinansieras 
genom detta program till industrin för att 
utnyttja alla innovativa aspekter av 
forskningen.
Främja innovation exempelvis genom fri 
tillgång till vetenskapliga publikationer, 
en databas för kunskapshantering och 
spridning och främjande av tekniska 
ämnen i undervisningsplaner.
På lång sikt ska Euratomprogrammet 
stödja utarbetande och utveckling av en 
konkurrenskraftig industrisektor för 
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kärnfusion, särskilt genom genomförande 
av en teknikfärdplan för en 
fusionskraftanläggning med aktiv 
medverkan från industrin i utformning 
och utvecklingsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 145
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Europeiska avtalet om 
fusionsutveckling

utgår

Ett bidrag (medfinansieringsåtgärd för 
program) ska tilldelas den rättsliga enhet 
som ska inrättas eller utses av medlemmar 
i europeiska avtalet om fusionsutveckling 
för att genomföra och samordna deras 
verksamhet. Bidraget får omfatta resurser 
in natura från gemenskapen, t.ex. 
vetenskapligt och tekniskt utnyttjande av 
JET-anläggningen enligt artikel 10 i 
Euratomfördraget eller utstationering av 
kommissionens personal.

Or. en

Ändringsförslag 146
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC:s kärntekniska verksamhet ska syfta 
till att stödja genomförandet av rådets 

utgår
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direktiv 2009/71/Euratom och 
2011/70/Euratom, liksom rådets slutsatser 
som prioriterar högsta normer för 
kärnsäkerhet i unionen och 
internationellt. JRC ska särskilt 
mobilisera nödvändig kapacitet och 
expertis för att bidra till att bedöma och 
förbättra säkerheten i kärntekniska 
anläggningar och fredlig användning av 
kärnenergi och andra icke-
fissionstillämpningar; detta för ge en 
vetenskaplig grund till relevant 
unionslagstiftning och, där så är 
nödvändigt, inom gränserna för sitt 
uppdrag och kompetens reagera på 
kärntekniska incidenter och olyckor. I 
detta syfte ska JRC bedriva forskning och 
göra bedömningar, tillhandahålla 
referenser och standarder och erbjuda 
särskild utbildning. Synergier med 
teknikplattformen för hållbar kärnenergi 
(SNETP) och andra övergripande initiativ 
kommer att eftersträvas när så är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 147
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC:s kärntekniska verksamhet ska syfta 
till att stödja genomförandet av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom och 
2011/70/Euratom, liksom rådets slutsatser 
som prioriterar högsta normer för 
kärnsäkerhet i unionen och internationellt.
JRC ska särskilt mobilisera nödvändig 
kapacitet och expertis för att bidra till att 
bedöma och förbättra säkerheten i 
kärntekniska anläggningar och fredlig 
användning av kärnenergi och andra icke-

JRC:s kärntekniska verksamhet ska, i nära 
samarbete med EU:s relevanta aktörer 
inom forskningen, syfta till att stödja 
genomförandet av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom och 
2011/70/Euratom, liksom rådets slutsatser 
som prioriterar högsta normer för 
kärnsäkerhet i unionen och internationellt.
JRC ska särskilt mobilisera nödvändig 
kapacitet och expertis för att bidra till att 
bedöma och förbättra säkerheten i 
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fissionstillämpningar; detta för ge en 
vetenskaplig grund till relevant 
unionslagstiftning och, där så är 
nödvändigt, inom gränserna för sitt 
uppdrag och kompetens reagera på 
kärntekniska incidenter och olyckor. I detta 
syfte ska JRC bedriva forskning och göra 
bedömningar, tillhandahålla referenser och 
standarder och erbjuda särskild utbildning.
Synergier med teknikplattformen för 
hållbar kärnenergi (SNETP) och andra 
övergripande initiativ kommer att 
eftersträvas när så är lämpligt.

kärntekniska anläggningar och fredlig 
användning av kärnenergi och andra icke-
fissionstillämpningar; detta för ge en 
vetenskaplig grund till relevant 
unionslagstiftning och, där så är 
nödvändigt, inom gränserna för sitt 
uppdrag och kompetens reagera på 
kärntekniska incidenter och olyckor. I detta 
syfte ska JRC bedriva forskning och göra 
bedömningar, tillhandahålla referenser och 
standarder och erbjuda särskild utbildning.
Synergier med teknikplattformen för 
hållbar kärnenergi (SNETP) och andra 
övergripande initiativ kommer 
ofrånkomligen att eftersträvas, för att 
optimera de personella och finansiella 
resurserna för forskning kring och 
utveckling av kärnteknik i Europa.

Or. fr

Motivering

Texten ändras så att JRC kommer att arbeta inom sitt eget behörighetsområde. JRC är ingen 
säkerhetsmyndighet och därför kommer det inte an på JRC att ”utvärdera” säkerheten vid 
anläggningarna eller hantera nödsituationer. Dessutom bör en optimering av resurserna 
ovillkorligen eftersträvas.

Ändringsförslag 148
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC ska bidra till att utveckla verktyg och 
metoder för att uppnå höga 
säkerhetsnormer för kärnreaktorer och 
bränslecykler som är relevanta för Europa.
Dessa verktyg och metoder ska omfatta:

JRC ska, i nära samarbete med EU:s 
relevanta aktörer inom forskningen, bidra 
till att utveckla verktyg och metoder för att 
uppnå höga säkerhetsnormer för 
kärnreaktorer och bränslecykler som är 
relevanta för Europa. Dessa verktyg och 
metoder ska omfatta:

Or. fr
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Motivering

Texten ändras så att JRC kommer att arbeta inom sitt eget behörighetsområde. JRC är ingen 
säkerhetsmyndighet och därför kommer det inte an på JRC att hantera nödsituationer eller 
stå till tjänst med lämpligt tekniskt stöd. För det ändamålet finns det redan ” Technical Safety 
Organizations” och det är de som har i uppgift att sköta sådana saker. Eftersom det råder
brist på resurser bör man dessutom ofrånkomligen sträva efter samordning med dem som 
arbetar inom europeisk forskning samt efter optimering av resurserna.

Ändringsförslag 149
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Analysmodeller för allvarliga olyckor 
och metoder för bedömning av 
kärntekniska anläggningars 
driftssäkerhetsmarginaler; stöd till 
fastställande av en gemensam europeisk 
metod för utvärdering av avancerade 
bränslecykler och konstruktioner; samt 
kartläggning och spridning av erfarenheter 
från den operativa verksamheten. JRC ska 
ytterligare förstärka sin clearingcentral 
för återkoppling av erfarenheter från drift 
av kärnkraftverk (European Clearinghouse 
for Operational Experience Feedback) för 
att kunna svara på de utmaningar på 
kärnsäkerhetsområdet som uppenbarats 
efter Fukushimaolyckan.

(1) Analysmodeller för allvarliga olyckor 
och metoder för bedömning av 
kärntekniska anläggningars 
driftssäkerhetsmarginaler; stöd till 
fastställande av en gemensam europeisk 
metod för utvärdering av avancerade 
bränslecykler och konstruktioner; samt 
kartläggning och spridning av erfarenheter 
från den operativa verksamheten. JRC ska 
fortsätta verksamheten hos 
clearingcentralen för återkoppling av 
erfarenheter från drift av kärnkraftverk 
(European Clearinghouse for Operational 
Experience Feedback) för att kunna svara 
på de utmaningar på kärnsäkerhetsområdet 
som uppenbarats efter Fukushimaolyckan, 
genom fortsatt anlitande av 
medlemsstaternas sakkunskap på detta 
område.

Or. fr

Motivering

Texten ändras så att JRC kommer att arbeta inom sitt eget behörighetsområde. JRC är ingen 
säkerhetsmyndighet och därför kommer det inte an på JRC att hantera nödsituationer eller 
stå till tjänst med lämpligt tekniskt stöd. För det ändamålet finns det redan ” Technical Safety 
Organizations” och det är de som har i uppgift att sköta sådana saker. Eftersom det råder 
brist på resurser bör man dessutom ofrånkomligen sträva efter samordning med dem som 
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arbetar inom europeisk forskning samt efter optimering av resurserna.

Ändringsförslag 150
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led a – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Avveckling och rivning utgör 
exempel på lovande marknader, mot 
bakgrund av vetenskapens utveckling och 
säkerhetskraven. Europeiska unionen 
måste förse sig med bästa tillgängliga 
teknik för dessa verksamheter, som ställer 
krav på en alltmer avancerad teknik 
(vattenskärning, laserskärning, 
hypermoderna robotar för att insats av 
mänsklig arbetskraft ska kunna undvikas, 
med mera …).

Or. fr

Ändringsförslag 151
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Stärkning av unionens förmåga att 
reagera vid kärntekniska olyckor och 
incidenter genom att vidareutveckla 
varningssystem och modeller för 
radioaktiva ämnens spridning i luft, och 
genom att mobilisera resurser och expertis 
för analys och modellering av kärntekniska 
olyckor och ge relevant tekniskt stöd.

(3) Stärkning av unionens förmåga att 
reagera vid kärntekniska olyckor och 
incidenter genom att vidareutveckla 
varningssystem och modeller för 
radioaktiva ämnens spridning i miljön 
(luft, vatten, mark) och genom att 
mobilisera resurser och expertis för analys 
och modellering av kärntekniska olyckor 
och ge relevant tekniskt stöd. JRC ska 
dessutom stärka Eurdep (Europeiska 
unionens plattform för utbyte av 
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radiologiska data), så att validerade 
radiologiska övervakningsdata från 
europeiska länder, också om halter av 
radioaktivitet i luften, ställs till 
allmänhetens förfogande i nära nog 
realtid. Därutöver ska det oerhört 
känsliga nätet för upptäckt av 
radionuklider, vilket framför allt kan 
upptäcka spår av radioaktivt jod som inte 
härstammar från en kärnvapenexplosion, 
utvidgas på unionens territorium och dess 
övervakningsdata ställas till allmänhetens 
förfogande i realtid.

Or. xm

Ändringsförslag 152
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Stärkning av unionens förmåga att 
reagera vid kärntekniska olyckor och 
incidenter genom att vidareutveckla 
varningssystem och modeller för 
radioaktiva ämnens spridning i luft, och
genom att mobilisera resurser och expertis 
för analys och modellering av kärntekniska 
olyckor och ge relevant tekniskt stöd.

(3) Utbyten med relevanta aktörer i 
medlemsstaterna för att hantera 
kärntekniska olyckor och incidenter, 
framför allt genom att mobilisera resurser 
och expertis för analys och modellering av 
kärntekniska olyckor och ge relevant 
tekniskt stöd.

Or. fr

Motivering

Texten ändras så att JRC kommer att arbeta inom sitt eget behörighetsområde. JRC är ingen 
säkerhetsmyndighet och därför kommer det inte an på JRC att hantera nödsituationer eller 
stå till tjänst med lämpligt tekniskt stöd. För det ändamålet finns det redan ” Technical Safety 
Organizations” och det är de som har i uppgift att sköta sådana saker. Eftersom det råder 
brist på resurser bör man dessutom ofrånkomligen sträva efter samordning med dem som 
arbetar inom europeisk forskning samt efter optimering av resurserna.
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Ändringsförslag 153
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att stödja unionens politik för 
kärnsäkerhet och utvecklingen av 
unionslagstiftningen på detta område

utgår

JRC ska bygga upp sin kompetens att ge 
oberoende vetenskaplig och teknisk 
information som behövs för att stödja 
utvecklingen av unionens lagstiftning om 
kärnsäkerhet.
Som Euratoms genomförandeorgan för 
det internationella forumet Generation IV 
(GIF) ska JRC fortsätta att samordna 
gemenskapens bidrag till det 
internationella forumet. JRC ska fullfölja 
och vidareutveckla det internationella 
forskningssamarbetet med viktiga 
partnerländer och internationella 
organisationer (IAEA, OECD/NEA) i 
syfte att främja unionens politik för 
kärnsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 154
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC ska bygga upp sin kompetens att ge 
oberoende vetenskaplig och teknisk 
information som behövs för att stödja 
utvecklingen av unionens lagstiftning om 
kärnsäkerhet.

JRC ska bygga upp sin kompetens att ge 
oberoende vetenskaplig och teknisk 
information som behövs för att stödja 
utvecklingen av unionens lagstiftning om 
kärnsäkerhet. Detta bör ske med hänsyn 
tagen till de riktlinjer som antagits av de 
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europeiska institutionerna mot bakgrund 
framför allt av de stresstester som utförts 
på kärnkraftverken.

Or. fr

Motivering

Det gemensamma forskningscentrumet har i uppgift att effektivt stödja gemenskapens politik, 
i detta fall på områdena kärnsäkerhet och fysiskt skydd. Därför är det helt på sin plats att 
man avvaktar tills de riktlinjer som önskas av de europeiska institutionerna kommit, efter 
stresstesten av kärnkraftverken, för att man ordentligt ska kunna fastställa arbetsprogrammet 
för JFC.

Ändringsförslag 155
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övergripande verksamhet och 
gränssnitt med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation

utgår

För att uppnå målen för 
Euratomprogrammet ska det säkerställas 
att lämpliga länkar och gränssnitt, t.ex. 
gemensamma ansökningsomgångar, finns 
till det särskilda programmet för 
ramprogrammet Horisont 2020.
Euratomprogrammet kan bidra till 
låneinstrumentet och 
egetkapitalinstrumentet som utvecklats 
inom ramprogrammet Horisont 2020 och 
som ska utvidgas för att omfatta de mål 
som avses i artikel 3.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grundforskning som på lång sikt kan få 
tillämpningar inom kärntekniska 
områden, men också inom andra 
forskningssektorer som omfattas av 
programmet Horisont 2020 kan 
finansieras via Europeiska 
forskningsrådets program.

Or. fr

Motivering

I dag händer det att grundforskning som med orätt stämplats som ”kärnforskning” vägras 
finansiering från Europeiska forskningsrådet med den motiveringen, att den hör hemma 
under Euratom. Sådan diskriminering måste undvikas, eftersom Europeiska forskningsrådet 
har i uppgift att finansiera all grundforskning.

Ändringsförslag 157
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationellt samarbete ska främjas 
genom multilaterala ramar (t.ex. IAEA, 
OECD, Iter, GIF) och genom befintligt 
eller nytt bilateralt samarbete med länder 
med stark forskning och utveckling och 
industriell bas, och med 
forskningsanläggningar i drift, utformning 
eller konstruktion.

Internationellt samarbete ska främjas 
genom multilaterala ramar (t.ex. IAEA, 
OECD, GIF) och genom befintligt eller 
nytt bilateralt samarbete med länder med 
stark forskning och utveckling och 
industriell bas, och med 
forskningsanläggningar i drift, utformning 
eller konstruktion.

Or. en
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Ändringsförslag 158
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att främja säker drift av 
kärnenergisystem

utgår

procentandel av finansierade projekt 
(gemensam forskning och/eller 
samordnade åtgärder) som sannolikt leder 
till en påvisbar förbättring av 
kärnsäkerhetspraxis i Europa

Or. en

Ändringsförslag 159
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till att ta fram lösningar för 
hantering av avfall för slutförvaring

utgår

Antal geologiska slutförvar för utbränt 
kärnbränsle och/eller högaktivt avfall som 
planeras i Europa och för vilka 
gemenskapen gett stöd vid utarbetandet av 
säkerhetsanalysen (”safety case”) och, i 
förekommande fall, under 
förkonstruktionsfasen.

Or. en

Ändringsförslag 160
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal stipendiater och praktikanter i 
Euratoms fusionsprogram.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Att bidra till den agenda för 
forskning och utveckling som uppkommit 
som ett resultat av rekommendationerna i 
slutsatserna från unionens stresstest, 
bland annat om seismiska modeller eller 
simulering av härdsmälta.
– Procentandel stödda projekt som 
sannolikt kommer att underlätta 
tillämpningen av dessa
rekommendationer,

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Att främja fissionens långsiktiga 
hållbarhet genom förbättringar för att öka 
reaktorernas livslängd eller bättre 
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konstruktion av nya reaktortyper.
– Procentandel stödda projekt som 
sannolikt kommer att ha en påvisbar 
inverkan i fråga om reaktorernas 
livslängd eller bättre konstruktion av nya 
reaktortyper.

Or. en

Ändringsförslag 163
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att främja utvecklingen mot 
demonstration av genomförbarhet när det 
gäller fusion som energikälla genom 
användning av befintliga och framtida 
fusionsanläggningar

utgår

Antal artiklar i inflytelserika tidskrifter.

Or. en

Ändringsförslag 164
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att lägga grunden för framtida 
fusionskraftverk genom utveckling av 
material, teknik och 
konstruktionsprinciper

utgår

Procentandel av de i färdplanen för 
fusion fastställda milstolparna för 
perioden 2014–2018 som nåtts inom 
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Euratomprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 165
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att främja innovation och industrins 
konkurrenskraft

utgår

antal spin-off-effekter från 
Euratomprogrammets fusionsforskning
patentansökningar som genererats av 
europeiska fusionslaboratorier

Or. en

Ändringsförslag 166
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led g – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

patentansökningar som genererats av 
europeiska fusionslaboratorier

Patentansökningar och begäranden om 
bruksmodellskydd som genererats av 
europeiska fusionslaboratorier

Or. en

Motivering

För fullständighetens skull.
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Ändringsförslag 167
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Bilaga II – del 2 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal expertgranskade artiklar Antal expertgranskade artiklar, 
patentansökningar och begäranden om 
bruksmodellskydd

Or. en

Motivering

Om man gör för stort nummer av de oftast citerade publikationerna favoriserar man 
otillbörligt sådana forskningsområden som redan är väl etablerade, så att innovation och 
konkurrenskraft för industrin blir lidande på det. Eftersom JRC har en budget på 
724,319 miljoner euro bör den vetenskapliga produktiviteten mera inriktas på ett verkligt 
europeiskt mervärde.


