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Ændringsforslag 13
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til, at traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab stadig ikke giver 
Europa-Parlamentet ret til at være 
medlovgiver;

Or. fr

Ændringsforslag 14
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 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 (C7-0032/2012),

- der henviser til artikel 7 i traktaten om
Det Europæiske Atomenergifællesskab, der 
danner grundlag for, at Rådet udelukkende 
hører Parlamentet (C7-0032/2012),

Or. fr

Ændringsforslag 15
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. nl

Ændringsforslag 16
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. fr

Ændringsforslag 17
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret;

1. afgiver positiv udtalelse om
Kommissionens forslag som ændret;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til at ændre 
sit forslag, således at Euratom standser 
opførelsen af forsøgsreaktoren ITER og 
udtræder af ITER-aftalen;

Or. en

Ændringsforslag 19
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Aftalen om oprettelse af Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
for ITER, der skal forestå den fælles 
gennemførelse af ITER-projektet (i det 
følgende benævnt (ITER-aftalen") blev 
underskrevet den 21. november 2006 af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom), Folkerepublikken Kina, 
Republikken Indien, Japan, Republikken 
Korea, Den Russiske Føderation og 
Amerikas Forenede Stater. Ved ITER-
aftalen oprettes Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER (i det 
følgende benævnt "ITER-organisationen"), 
der har det fulde ansvar for opførsel, drift, 
udnyttelse og deaktivering af ITER-
anlæggene.

(1) Aftalen om oprettelse af Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
for ITER (international thermonuclear 
experimental reactor), der skal forestå den 
fælles gennemførelse af ITER-projektet (i 
det følgende benævnt (ITER-aftalen"), blev 
underskrevet den 21. november 2006 af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom), Folkerepublikken Kina, 
Republikken Indien, Japan, Republikken 
Korea, Den Russiske Føderation og 
Amerikas Forenede Stater. Ved ITER-
aftalen oprettes Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER (i det 
følgende benævnt "ITER-organisationen"), 
der har det fulde ansvar for opførsel, drift, 
udnyttelse og deaktivering af ITER-
anlæggene.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) ITER-aftalen giver parterne 
mulighed for at opsige aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 21
António Fernando Correia de Campos

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som led i forhandlingerne med henblik 
på at opnå de øvrige ITER-parters støtte til 
fastlæggelsen af placeringen af ITER i 
Europa blev der i 2007 indgået en aftale 
mellem Japans regering og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab om den fælles 
gennemførelse af aktiviteterne under den 
bredere strategi inden for 
fusionsenergiforskning, der fastlægger 
supplerende fælles 
fusionsforskningsaktiviteter på japansk 
territorium for at sikre en hurtig start af 
højeffektiv drift af ITER. Aktiviteterne 
under den bredere strategi og andre ITER-
relaterede aktiviteter kanaliseres gennem 
Det Europæiske Fællesforetagende for 
ITER og Fusionsenergiudvikling.
Finansieringen af aktiviteterne under den 
bredere strategi sker hovedsagelig gennem 
naturaliebidrag fra nogle af medlemmerne 
af Det Europæiske Fællesforetagende for 
ITER og Fusionsenergiudvikling, mens den 
resterende del af Euratoms bidrag afholdes 
af Euratombudgettet.

(3) Som led i forhandlingerne med henblik 
på at opnå de øvrige ITER-parters støtte til 
fastlæggelsen af placeringen af ITER i 
Europa blev der i 2007 indgået en aftale 
mellem Japans regering og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab om den fælles 
gennemførelse af aktiviteterne under den 
bredere strategi inden for 
fusionsenergiforskning, der fastlægger 
supplerende fælles 
fusionsforskningsaktiviteter på japansk 
territorium for at sikre en hurtig start af 
højeffektiv drift af ITER. Aktiviteterne 
under den bredere strategi og andre ITER-
relaterede aktiviteter kanaliseres gennem 
Det Europæiske Fællesforetagende for 
ITER og Fusionsenergiudvikling.
Finansieringen af aktiviteterne under den 
bredere strategi sker hovedsagelig gennem 
naturaliebidrag fra nogle af medlemmerne 
af Det Europæiske Fællesforetagende for 
ITER og Fusionsenergiudvikling, mens den 
resterende del af Euratoms bidrag afholdes 
af Euratombudgettet. Den europæiske 
aftale om udvikling af fusionsenergi 
(EFDA) offentliggjorde i 2012 
dokumentet Roadmap to the Realisation
of Fusion Energy, der fremhæver, at det 
er nødvendigt med løbende finansiel støtte 
til centrale projekter og til forsknings- og 
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udviklingsaktiviteter på centrale områder 
for at kunne løse de videnskabelige og 
teknologiske udfordringer og nå frem til 
at skabe fusionsenergi. 

Or. en

Ændringsforslag 22
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De anslåede omkostninger til 
opførelsen af ITER er steget i forhold til
de første skøn i 2001, som ITER-aftalen 
var baseret på. I konklusionerne af 12. juli 
2010 om status og fremtidsperspektiver for 
ITER-projektet begrænsede Rådet for Den 
Europæiske Union det europæiske bidrag 
til opførelsesfasen for ITER til 6,6 mia. 
EUR i 2008-priser. Ifølge samme 
konklusioner finansieres det europæiske 
bidrag af Euratom (80 %) og Frankrig
(20 %) og omfatter byggeomkostninger, 
driftsudgifter og uforudsete udgifter. Som 
følge af disse konklusioner foreslog 
Kommissionen at ændre den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning for så vidt angår 
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 
perioden 2007-2013 for at stille yderligere 
midler til rådighed for ITER i perioden 
2012-2013.

(4) De anslåede omkostninger i 2010 alene
til opførelsen af ITER var næsten tre 
gange så høje som de første skøn i 2001, 
som ITER-aftalen var baseret på, og var 
steget fra lidt mindre end 5,9 mia. EUR (i
2008-priser) i 2001 til ca. 16 mia. EUR (i 
2008-priser) i 2010. I konklusionerne af 
12. juli 2010 om status og 
fremtidsperspektiver for ITER-projektet 
begrænsede Rådet for Den Europæiske 
Union det europæiske bidrag (45 % i alt)
til opførelsesfasen for ITER til 6,6 mia. 
EUR i 2008-priser. Ifølge samme 
konklusioner finansieres det europæiske 
bidrag af Euratom (80 %) og Frankrig (20 
%) og omfatter byggeomkostninger, 
driftsudgifter og uforudsete udgifter, 
herunder de finansielle og budgetmæssige 
konsekvenser for ITER af 
naturkatastrofen i Japan i marts 2011 og 
af den omstændighed, at ITER skal 
gennemgå stresstests for kernereaktorer.
Som følge af disse konklusioner foreslog 
Kommissionen at ændre den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning for så vidt angår 
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 
perioden 2007-2013 for at stille yderligere 
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midler til rådighed for ITER i perioden 
2012-2013.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De anslåede omkostninger til 
opførelsen af ITER er steget i forhold til de 
første skøn i 2001, som ITER-aftalen var 
baseret på. I konklusionerne af 12. juli
2010 om status og fremtidsperspektiver for 
ITER-projektet begrænsede Rådet for Den 
Europæiske Union det europæiske bidrag 
til opførelsesfasen for ITER til 6,6 mia. 
EUR i 2008-priser. Ifølge samme 
konklusioner finansieres det europæiske 
bidrag af Euratom (80 %) og Frankrig
(20 %) og omfatter byggeomkostninger, 
driftsudgifter og uforudsete udgifter. Som 
følge af disse konklusioner foreslog 
Kommissionen at ændre den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning for så vidt angår 
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 
perioden 2007-2013 for at stille yderligere 
midler til rådighed for ITER i perioden 
2012-2013.

(4) De anslåede omkostninger til 
opførelsen af ITER er steget i forhold til de 
første skøn i 2001, som ITER-aftalen var 
baseret på. I konklusionerne af 12. juli 
2010 om status og fremtidsperspektiver for 
ITER-projektet fastsatte Rådet for Den 
Europæiske Union det europæiske bidrag 
til opførelsesfasen for ITER til ikke mindre 
end 6,6 mia. EUR i 2008-priser. Ifølge 
samme konklusioner finansieres det 
europæiske bidrag af Euratom (80 %) og 
Frankrig (20 %) og omfatter 
byggeomkostninger, driftsudgifter og 
uforudsete udgifter. Som følge af disse 
konklusioner foreslog Kommissionen at 
ændre den interinstitutionelle aftale af 17. 
maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning for så vidt angår 
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 
perioden 2007-2013 for at stille yderligere 
midler til rådighed for ITER i perioden 
2012-2013.

Or. nl

Ændringsforslag 24
Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Maksimumbeløbet til ITER-
finansiering bør respekteres og ikke 
overskrides. Finansieringen og den 
succesfulde gennemførelse af andre EU-
politikker bør ikke bringes i fare af 
eventuelle udgiftsoverskridelser.

Or. en

Ændringsforslag 25
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Omkostningsoverslagene fra 2010 
alene til opførelsen af ITER er endnu ikke 
blevet ændret til trods for de utallige 
budgetoverskridelser.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For perioden efter 2013 har 
Kommissionen i sin meddelelse "Et 
budget for Europa 2020" foreslået, at 
ITER-projektet finansieres uden for den 
flerårige finansielle ramme. Derfor bør 
det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet fastlægges for perioden 

(5) ITER-projektet bør konsolidere 
europæisk lederskab inden for fusion 
gennem en rettidig fuldførelse af den 
aftalte opførelse og virkeliggørelse af 
udnyttelsesmålene. Tredjelande, der har 
indgået samarbejdsaftaler med Euratom, 
hvori deres respektive
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2014 - 2018. forskningsprogrammer associeres på 
området kontrolleret termonuklear fusion,
bør også kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For perioden efter 2013 har 
Kommissionen i sin meddelelse "Et budget 
for Europa 2020" foreslået, at ITER-
projektet finansieres uden for den flerårige 
finansielle ramme. Derfor bør det 
supplerende forskningsprogram for ITER-
projektet fastlægges for perioden 2014 -
2018.

(5) For perioden efter 2013 har 
Kommissionen i sin meddelelse "Et budget 
for Europa 2020" foreslået, at ITER-
projektet finansieres ud over FFR-lofterne 
med henblik på at sikre, at eventuelle 
udgiftsoverskridelser ikke bringer 
finansieringen og en vellykket 
gennemførelse af andre EU-politikker i 
fare, navnlig på forskningsområdet, 
samtidig med at budgetmyndighedens to 
parter bevarer deres fulde beføjelser.
Derfor bør det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet 
fastlægges for perioden 2014 - 2018.

Or. en

Begrundelse

Den løsning at anbringe ITER uden for FFR, dvs. ud over dens lofter, vil have den fordel, at 
der kan undgås eventuelle omfordelinger til fordel for ITER på bekostning af andre EU-
programmer, især forskningsprogrammerne under udgiftsområde 1a, navnlig Horisont 2020, 
hvilket tidligere er sket.

Ændringsforslag 28
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage
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Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For perioden efter 2013 har 
Kommissionen i sin meddelelse "Et budget 
for Europa 2020" foreslået, at ITER-
projektet finansieres uden for den flerårige 
finansielle ramme. Derfor bør det 
supplerende forskningsprogram for ITER-
projektet fastlægges for perioden 2014 -
2018.

(5) For perioden efter 2013 har 
Kommissionen i sin meddelelse "Et budget 
for Europa 2020" fornuftigvis foreslået, at 
ITER-projektet finansieres uden for den 
flerårige finansielle ramme for at undgå, at 
det griber ind i EU-programmer inden for 
især forskning, uddannelse, 
konkurrenceevne og støtte til SMV. Derfor 
bør det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet fastlægges for perioden 
2014 - 2018, og de medlemsstater, der 
ønsker det, bør kunne bidrage på frivilligt 
grundlag i overensstemmelse med Rådets 
overnævnte konklusioner af 12. juli 2010.

Or. fr

Ændringsforslag 29
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det europæiske bidrag til de samlede, 
akkumulerede omkostninger til opførelsen 
og driften af ITER, herunder uforudsete 
udgifter, bør under ingen 
omstændigheder overskride det beløb, der 
fastsattes af Rådet den 12. juli 2010. 
Fremtidige budgetoverskridelser må 
under ingen omstændigheder gå ud over 
de europæiske skatteydere eller det 
europæiske budget. Kommissionen bør 
også snarest muligt beregne, hvor meget 
det vil koste af opsige og nedlægge ITER.

Or. fr
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Ændringsforslag 30
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres gennem 
bidrag fra medlemsstaterne, som baseres 
på den sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag opføres i 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget og tildeles dette program. 
Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på 
området kontrolleret termonuklear fusion, 
hvori deres respektive 
forskningsprogrammer associeres med 
Euratoms programmer (i det følgende 
benævnt "associerede lande"), bør også 
kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres over det 
eksisterende budget for ITER.

Or. nl

Ændringsforslag 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres gennem 
bidrag fra medlemsstaterne, som baseres 
på den sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres under den 
flerårige finansielle ramme. Midlerne bør 
komme fra FFR, og der bør samtidig 
fastsættes et afgrænset maksimumbeløb 



AM\928808DA.doc 13/33 PE506.175v01-00

DA

(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag opføres i 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget og tildeles dette program. 
Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
bør også kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

for bidragene fra EU-budgettet for årene 
2014-2018, og eventuelle yderligere 
midler til ITER-projektet bør ikke kunne 
bringe andre projekter under 
udgiftsområde 1a i FFR i fare.
Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
bør også kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres gennem 
bidrag fra medlemsstaterne, som baseres 
på den sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag opføres i 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget og tildeles dette program. Disse 
bidrag opføres i Den Europæiske Unions 
almindelige budget og tildeles dette 
program. Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
bør også kunne bidrage til det supplerende 

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres ud over 
FFR-lofterne, og maksimumbeløbet for 
dets finansiering bør afgrænses fra 
Unionens budget i FFR-forordningen.
Dette maksimumbeløb bør betragtes som 
et supplement til det budget, 
Kommissionen har foreslået for Horisont 
2020-programmet og andre EU-
programmer. Tredjelande, der har indgået 
en samarbejdsaftale med Euratom på 
området kontrolleret termonuklear fusion, 
hvori deres respektive 
forskningsprogrammer associeres med 
Euratoms programmer (i det følgende 
benævnt "associerede lande"), bør også 
kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.
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forskningsprogram.

Or. en

Begrundelse

Denne finansiering skal betragtes som et supplement til de midler, Kommissionen har 
foreslået for Horisont 2020-programmet og andre EU-programmer.

Ændringsforslag 33
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres gennem 
bidrag fra medlemsstaterne, som baseres 
på den sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag opføres i 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget og tildeles dette program. Disse 
bidrag opføres i Den Europæiske Unions 
almindelige budget og tildeles dette 
program. Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
bør også kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres gennem
frivillige bidrag fra medlemsstaterne. Disse 
bidrag opføres i Den Europæiske Unions 
almindelige budget og tildeles dette 
program. Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
bør også kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

Or. fr
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Ændringsforslag 34
António Fernando Correia de Campos

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Uanset de omkostningsbegrænsende 
foranstaltninger, som fortsat bør 
anvendes, vil ITER-projektet fortsat 
kunne medføre 
omkostningsoverskridelser på grund af 
dets videnskabelige karakter, meget store 
størrelsesorden og teknologiske risici.
Dette bør ikke true de begrænsede midler 
fra Unionens budget og gennemførelsen 
af andre vigtige EU-politikker, navnlig 
under udgiftsområdet "Konkurrenceevne 
for vækst og beskæftigelse". 
Afgrænsningen af Unionens budget mod 
sådanne omkostningsoverskridelser bør 
sikres med de relevante retsgarantier.

Or. en

Ændringsforslag 35
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er således klart, at ITER-
projektet ikke vil blive finansieret af 
midler fra Unionens almindelige budget, 
der er fastlagt i den flerårige finansielle 
ramme (FFR). Finansieringen bør sikres 
separat og bør især ikke belaste kategori 
1a og det tilknyttede forskningsbudget 
(Horisont 2020).

Or. de
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Ændringsforslag 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Eventuelle 
omkostningsoverskridelser ud over det i 
artikel 3 fastsatte maksimumbeløb på 
(…), bør ikke kunne få nogen indvirkning
på andre projekter, der finansieres over 
EU-budgettet, og bør finansieres via 
supplerende midler ud over lofterne, hvis 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Budgetmyndighedens to parter bør 
enes om, at enhver udsættelse eller 
fornyelse af uudnyttede 
betalingsbevillinger med relation til 
ITER-projektet bør undgås, og de bør 
forpligte sig til at samarbejde for at undgå 
en sådan situation.

Or. en

Ændringsforslag 38
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det Videnskabelige og Tekniske 
Udvalg har afgivet udtalelse til 
Kommissionen om forsknings- og 
uddannelsesprogrammet for Euratom
(2014-2018), som komplementerer
"Horisont 2020", rammeprogrammet for 
forskning og innovation. Det 
videnskabelige og tekniske indhold af 
ITER-aktiviteterne er uændret i dette 
supplerende forskningsprogram —

(8) Det Videnskabelige og Tekniske 
Udvalg har afgivet udtalelse til 
Kommissionen, men ikke til Parlamentet,
om forsknings- og uddannelsesprogrammet 
for Euratom (2014-2018), som 
komplementerer "Horisont 2020", 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation

Or. fr

Ændringsforslag 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Budgetmyndighedens to parter bør 
enes om, at enhver udsættelse eller 
fornyelse af uudnyttede 
betalingsbevillinger med relation til 
ITER-projektet bør undgås, og de bør 
forpligte sig til at samarbejde for at 
undgå, at en sådan situation opstår.

Or. en

Ændringsforslag 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Jf. prioriteterne i EFDA-
fusionskøreplanen fra 2012 bør projektet 
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Joint European Torus (JET) spille en 
central rolle i energiomstillingen. 

Or. en

Ændringsforslag 41
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

 Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet (i det følgende benævnt
"programmet") fastlægges for perioden fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2018. Via programmet finansieres de 
aktiviteter, der er nødvendige for at levere 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratom) bidrag til ITER-
organisationen, herunder de aktiviteter, 
der er nødvendige for at opføre, drive og 
udnytte ITER-anlæggene, samt ITER-
relaterede aktiviteter. Programmets 
videnskabelige og teknologiske formål, 
baggrund og aktiviteter fastlægges i 
bilaget.

Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet (i det følgende benævnt
"programmet") fastlægges for perioden fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2018. Via programmet finansieres de 
aktiviteter, der er relateret til programmets 
baggrund og aktiviteter, der er fastlagt i 
bilaget.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet finansieres via et bidrag på 
maksimalt 2 573 mio. EUR (løbende 
priser) i henhold til artikel 3.

Programmet finansieres via et bidrag på 
maksimalt 2 573 mio. EUR (løbende 
priser) ud over FFR-lofterne i henhold til 
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artikel 3 som et supplement til det budget, 
Kommissionen har foreslået for Horisont 
2020-programmet og andre EU-
programmer.

Or. en

Begrundelse

Den løsning at anbringe ITER uden for FFR, dvs. ud over dens lofter, vil have den fordel, at 
der kan undgås eventuelle omfordelinger til fordel for ITER på bekostning af andre EU-
programmer, især forskningsprogrammerne under udgiftsområde 1a, navnlig Horisont 2020, 
hvilket tidligere har været tilfældet.

Ændringsforslag 43
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet finansieres via et bidrag på 
maksimalt 2 573 mio. EUR (løbende 
priser) i henhold til artikel 3.

Programmet finansieres via frivillige
bidrag fra medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet finansieres gennem bidrag fra 
medlemsstaterne, som baseres på den sats, 
der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 

Programmet finansieres over det 
eksisterende budget for ITER.
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indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag anses 
som eksterne formålsbestemte indtægter 
til programmet i overensstemmelse med 
artikel XX i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning].

Or. nl

Ændringsforslag 45
António Fernando Correia de Campos

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet finansieres gennem bidrag fra 
medlemsstaterne, som baseres på den sats, 
der anvendes for de enkelte medlemsstaters 
bruttonationalindkomst (BNI) til beregning 
af deres andel af de egne indtægter 
hidrørende fra BNI, som indbetales til Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Disse bidrag anses som eksterne 
formålsbestemte indtægter til programmet i 
overensstemmelse med artikel XX i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning].

Programmet finansieres gennem den 
flerårige finansielle ramme ud over FFR-
lofterne, navnlig ud over udgiftsområde 
1A. Eventuelle omkostningsoverskridelser 
ud over det i artikel 2 fastsatte 
maksimumbeløb må ikke indvirke på 
Unionens budget og finansieres gennem
bidrag fra medlemsstaterne, som baseres på 
den sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget Disse bidrag anses som 
eksterne formålsbestemte indtægter til 
programmet i overensstemmelse med 
artikel XX i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning].

Or. en

Ændringsforslag 46
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet finansieres gennem bidrag fra 
medlemsstaterne, som baseres på den sats, 
der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag anses 
som eksterne formålsbestemte indtægter til 
programmet i overensstemmelse med 
artikel XX i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning].

Programmet finansieres gennem frivillige
bidrag fra medlemsstaterne. Disse bidrag 
anses som eksterne formålsbestemte 
indtægter til programmet i 
overensstemmelse med artikel XX i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning].

Or. fr

Ændringsforslag 47
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet finansieres gennem bidrag fra 
medlemsstaterne, som baseres på den sats, 
der anvendes for de enkelte medlemsstaters 
bruttonationalindkomst (BNI) til beregning 
af deres andel af de egne indtægter 
hidrørende fra BNI, som indbetales til Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
Disse bidrag anses som eksterne 
formålsbestemte indtægter til programmet i 
overensstemmelse med artikel XX i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning].

Programmet finansieres gennem bidrag fra 
medlemsstaterne, som baseres på den sats, 
der anvendes for de enkelte medlemsstaters 
bruttonationalindkomst (BNI) til beregning 
af deres andel af de egne indtægter 
hidrørende fra BNI, som indbetales til Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
Disse bidrag anses som eksterne 
formålsbestemte indtægter til programmet i 
overensstemmelse med artikel XX i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning].

Programmet finansieres ikke over 
Unionens almindelige budget, som det er 
fastlagt i FFR. 
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Or. de

Ændringsforslag 48
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
kan også bidrage til programmet.

Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
kan bidrage til programmet.

Or. nl

Ændringsforslag 49
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midtvejs og inden den 30. juni 2016 
forelægger Kommissionen Rådet - samt 
Parlamentet til udtalelse - en evaluering 
af gennemførelsen af det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet 
(2014-2018). 

Or. fr

Ændringsforslag 50
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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; 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, forholdsmæssige og 
have afskrækkende virkning.

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; 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 ved 
sanktioner, der skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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; 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, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

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; beskyttelsen 
skal sikres ved foranstaltninger til 
forebyggelse af svig, bestikkelse og andre 
ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol 
og, hvis der konstateres uregelmæssigheder
eller fejl, ved inddrivelse af de uretmæssigt 
udbetalte beløb samt efter 
omstændighederne ved sanktioner, der skal 
være effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

Or. fr
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Ændringsforslag 52
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller dennes 
befuldmægtigede og Revisionsretten har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
tilskudsmodtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter samt andre tredjeparter, 
som har EU-midler i henhold til denne 
afgørelse.

Europa-Parlamentet, Kommissionen eller 
dennes befuldmægtigede og 
Revisionsretten har beføjelse til gennem 
bilagskontrol og kontrol på stedet at 
kontrollere alle tilskudsmodtagere, 
kontrahenter og underkontrahenter samt 
andre tredjeparter, som har EU-midler i 
henhold til denne afgørelse.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdsaftaler med tredjelande og 
internationale organisationer, aftaler om 
tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen af 
denne afgørelse skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage denne kontrol og 
inspektion på stedet; denne bestemmelse 
berører ikke første og andet afsnit.

Samarbejdsaftaler med tredjelande og 
internationale organisationer, aftaler om 
tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen af 
denne afgørelse skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage denne kontrol og 
inspektion på stedet; denne bestemmelse 
berører ikke første og andet afsnit.
Resultaterne af revisionerne meddeles 
Europa-Parlamentet.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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; 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, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

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; 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, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Kommissionen 
træffer også passende foranstaltninger til 
at sikre tilstrækkelig risikostyring og 
undgå omkostningsoverskridelser.

Or. en

Ændringsforslag 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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; 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, forholdsmæssige og have 

2. 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; 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, forholdsmæssige og have 
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afskrækkende virkning. afskrækkende virkning. Kommissionen 
træffer også passende foranstaltninger til 
at sikre tilstrækkelig risikostyring og 
undgå omkostningsoverskridelser.

Or. en

Ændringsforslag 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller dennes 
befuldmægtigede og Revisionsretten har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
tilskudsmodtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter samt andre tredjeparter, 
som har EU-midler i henhold til denne 
afgørelse.

Kommissionen eller dennes 
befuldmægtigede og Revisionsretten har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
tilskudsmodtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter samt andre tredjeparter, 
som har EU-midler i henhold til denne 
afgørelse. Kommissionen underretter 
regelmæssigt Europa-Parlamentet om 
programmets udvikling, navnlig hvad 
angår omkostninger og tidsplan.

Or. en

Ændringsforslag 57
Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere midler til ITER-projektet vil 
ikke blive dækket over det ovennævnte 
budget. Eventuelle uforudsete 
finansieringer ud over den fastsatte 
grænse kan ikke trække på midler fra 
parallelle projektbevillinger.
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Or. en

Ændringsforslag 58
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Videnskabeligt og teknologisk formål – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet er at 
gennemføre ITER som et afgørende skridt 
fremad mod konstruktion af 
prototypereaktorer til fusionskraftværker, 
der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og 
økonomisk levedygtige.

Formålet med det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet er at 
gennemføre ITER.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Bilag – Videnskabeligt og teknologisk formål – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet er at 
gennemføre ITER som et afgørende skridt 
fremad mod konstruktion af 
prototypereaktorer til fusionskraftværker, 
der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og 
økonomisk levedygtige.

Formålet med det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet er at 
gennemføre ITER som et afgørende skridt 
fremad mod konstruktion af 
prototypereaktorer til fusionskraftværker, 
der er sikre, rene og økonomisk rentable.

Or. nl

Ændringsforslag 60
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Videnskabeligt og teknologisk formål – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedprioriteten for strategien for at nå 
målet er opførelsen af ITER (et stort 
forsøgsanlæg, som skal demonstrere 
fusionskraftens videnskabelige og tekniske 
gennemførlighed), der skal efterfølges af 
opførelsen af en demonstrationsmodel af 
et fusionskraftværk.

Opførelsen af ITER (et stort forsøgsanlæg, 
som skal demonstrere fusionskraftens 
videnskabelige og tekniske 
gennemførlighed) skal, hvis det bliver 
gennemført, finansieres gennem frivillige 
bidrag fra medlemsstaterne og holdes nøje 
inden for anvendelsesområdet for det 
supplerende forskningsprogram og de 
budgetgrænser, som Rådet har fastlagt i 
sine konklusioner af 12. juli 2010 om 
ITER-projektets status.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til afgørelse
Bilag – Videnskabeligt og teknologisk formål – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedprioriteten for strategien for at nå 
målet er opførelsen af ITER (et stort 
forsøgsanlæg, som skal demonstrere 
fusionskraftens videnskabelige og tekniske 
gennemførlighed), der skal efterfølges af 
opførelsen af en demonstrationsmodel af et 
fusionskraftværk.

Hovedprioriteten for strategien for at nå 
målet er opførelsen af ITER (et stort 
forsøgsanlæg, som skal demonstrere 
fusionskraftens videnskabelige og tekniske 
gennemførlighed), der skal efterfølges af 
opførelsen af en demonstrationsmodel af et 
fusionskraftværk, samt de foreslåede 
prioriteter i EFDA-fusionskøreplanen fra 
2012 for at sikre, at ITER kommer til at 
spille en central rolle i energiomstillingen.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Baggrund – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fusionsenergi har potentialet til at levere
et stort bidrag til virkeliggørelsen af målet 
om en bæredygtig og sikker 
energiforsyning til Unionen om få årtier. 
Hvis det lykkes, vil der kunne leveres
energi, som er sikker, bæredygtig og 
miljøvenlig.

Den fusion, der foregår i solens og 
stjernernes kerne, bidrager direkte eller 
indirekte i form af vedvarende energi til at 
levere energi, som er sikker, bæredygtig og 
miljøvenlig.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Bilag – Baggrund – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fusionsenergi har potentialet til at levere et 
stort bidrag til virkeliggørelsen af målet om 
en bæredygtig og sikker energiforsyning til 
Unionen om få årtier. Hvis det lykkes, vil 
der kunne leveres energi, som er sikker,
bæredygtig og miljøvenlig.

Fusionsenergi har potentialet til at levere et
stort bidrag til virkeliggørelsen af målet om 
en bæredygtig og sikker energiforsyning til 
Unionen om få årtier. Hvis det lykkes, vil 
der kunne leveres energi, som er sikker,
ren og økonomisk rentabel.

Or. nl

Ændringsforslag 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Forslag til afgørelse
Bilag – Baggrund – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fusionsenergi har potentialet til at levere et 
stort bidrag til virkeliggørelsen af målet om 
en bæredygtig og sikker energiforsyning til 
Unionen om få årtier. Hvis det lykkes, vil 
der kunne leveres energi, som er sikker, 
bæredygtig og miljøvenlig.

Fusionsenergi har potentialet til at levere et 
stort bidrag til virkeliggørelsen af målet om 
en bæredygtig og sikker energiforsyning til 
Unionen om få årtier. Hvis det lykkes, vil 
der kunne leveres energi, som er sikker, 
bæredygtig og miljøvenlig. Udnyttelsen af 
fusionsenergi er et meget lovende mål, 
men også en stor udfordring, idet der 
stadig er fysiske og teknologiske 
problemer, der skal løses, før man kan nå 
frem til at demonstrere fusionsenergiens 
gennemførlighed. For at kunne løse nogle 
af disse udfordringer bedst muligt er det 
vigtigt, at Unionen yder den nødvendige 
indsats for at støtte og udnytte den 
indsats, der gøres med Joint European 
Torus (JET)-anlægget for at afhjælpe 
utilstrækkelig viden eller erfaring på 
området.

Or. en

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Baggrund – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det umådelige forbrug af finansielle og 
budgetmæssige ressourcer til ITER kan 
ikke fortsætte i det uendelige. ITER bør 
derfor færdigbygges, inden det 
supplerende program udløber, eller 
opgives definitivt.

Or. fr



AM\928808DA.doc 31/33 PE506.175v01-00

DA

Ændringsforslag 66
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Baggrund – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det globale aspekt af forskning og 
udvikling inden for fusion består af 
aftalen om oprettelse af Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
for ITER og aftalen mellem Japan og 
Euratom om den bredere strategi inden 
for fusionsenergiforskning, der 
komplementerer ITER-aktiviteterne.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 67
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Aktiviteter – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Levering af Euratoms bidrag til 
aktiviteterne under den bredere strategi 
med Japan.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 68
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag – Aktiviteter – afsnit 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede 
konstruktionen af en 
demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 69
Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Bilag – Aktiviteter – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede konstruktionen 
af en demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter.

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede konstruktionen 
af en demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter, især aktiviteter, der er 
nødvendige for at kunne løse de 
tilbageværende problemer vedrørende 
DEMO's opførelse og drift.

Or. en

Ændringsforslag 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Bilag – Aktiviteter – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede konstruktionen 
af en demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter.

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede opførelsen af 
en demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter. Heri indgår, at det skal sikres, 
at JET fortsat udnyttes indtil den dato, 
hvor ITER er fuldt funktionsdygtig.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Elisabetta Gardini

Forslag til afgørelse
Bilag – Aktiviteter – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Gennemførelse af en erhvervspolitik, 
der stiler mod at inddrage erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder, 
med det formål at fremme konkurrencen 
og forberede det europæiske system på 
fusionsæraen.

Or. en


