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Ändringsförslag 13
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av att fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen fortfarande inte 
tillerkänner Europaparlamentet någon 
roll som medlagstiftare,

Or. fr

Ändringsförslag 14
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 7 i 
Euratomfördraget, i enlighet med vilken 
Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7-0032/2012),

– med beaktande av artikel 7 i 
Euratomfördraget, i enlighet med vilken 
Europaparlamentet endast har hörts av 
rådet (C7-0032/2012),

Or. fr

Ändringsförslag 15
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1



PE506.175v01-00 4/32 AM\928808SV.doc

SV

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet förkastar
kommissionens förslag.

Or. nl

Ändringsförslag 16
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner 
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet förkastar
kommissionens förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet tillstyrker 
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)
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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ändra sitt förslag för att 
genom Euratom stoppa bygget av 
experimentreaktorn Iter och skrota Iter-
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avtalet om upprättandet av en 
internationell fusionsenergiorganisation för 
gemensamt genomförande av Iter-projektet 
(nedan kallat Iter-avtalet) undertecknades 
den 21 november 2006 av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom), 
Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, 
Japan, Republiken Korea, Ryska 
federationen och Amerikas förenta stater. 
Iter-avtalet inrättar den internationella 
fusionsenergiorganisationen för Iter (nedan 
kallad Iter-organisationen) som har det 
fulla ansvaret för att bygga, driva, utnyttja 
och avaktivera Iter-anläggningen.

(1) Avtalet om upprättandet av en 
internationell fusionsenergiorganisation för 
gemensamt genomförande av Iter-projektet 
(nedan kallat Iter-avtalet; Iter en 
förkortning av International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 
undertecknades den 21 november 2006 av 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(Euratom), Folkrepubliken Kina, 
Republiken Indien, Japan, Republiken 
Korea, Ryska federationen och Amerikas 
förenta stater. Iter-avtalet inrättar den 
internationella fusionsenergiorganisationen 
för Iter (nedan kallad Iter-organisationen) 
som har det fulla ansvaret för att bygga, 
driva, utnyttja och avaktivera Iter-
anläggningen.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Iter-avtalet ger parterna rätt att dra 
sig ur detsamma.

Or. fr

Ändringsförslag 21
António Fernando Correia de Campos

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inom ramen för förhandlingarna för att 
uppnå stöd från övriga Iter-parter för att 
fastställa platsen för Iter i Europa ingick 
Japans regering och Europeiska 
atomenergigemenskapen 2007 avtalet om 
gemensamt genomförande av verksamhet 
enligt strategin med bredare inriktning 
inom området fusionsenergiforskning, som 
fastställer gemensam verksamhet inom 
fusionsforskning på Japans territorium för 
att säkerställa snabb start och hög 
prestanda för Iter. Verksamheten inom 
ramen för strategin med bredare inriktning 
och annan Iter-relaterad verksamhet 
kanaliseras genom det europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi. Strategin med 
bredare inriktning finansieras 
huvudsakligen genom naturabidrag från 
vissa medlemmar av det europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi medan 
återstoden täcks av Euratoms budget.

(3) Inom ramen för förhandlingarna för att 
uppnå stöd från övriga Iter-parter för att 
fastställa platsen för Iter i Europa ingick 
Japans regering och Europeiska 
atomenergigemenskapen 2007 avtalet om 
gemensamt genomförande av verksamhet 
enligt strategin med bredare inriktning 
inom området fusionsenergiforskning, som 
fastställer gemensam verksamhet inom
fusionsforskning på Japans territorium för 
att säkerställa snabb start och hög 
prestanda för Iter. Verksamheten inom 
ramen för strategin med bredare inriktning 
och annan Iter-relaterad verksamhet 
kanaliseras genom det europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi. Strategin med 
bredare inriktning finansieras 
huvudsakligen genom naturabidrag från 
vissa medlemmar av det europeiska 
gemensamma företaget för Iter och 
utveckling av fusionsenergi medan 
återstoden täcks av Euratoms budget. I 
2012 års färdplan för genomförande av 
fusionsenergi, framtagen inom ramen för 
det europeiska avtalet om 
fusionsutveckling (EFDA), identifieras 
behovet av kontinuerligt finansiellt stöd 
till nyckelprojekt samt forskning och 
utveckling på nyckelområden fram till 
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dess att Iter tas i drift, så att de 
vetenskapliga och tekniska problemen på 
vägen mot fusionsenergi kan lösas.

Or. en

Ändringsförslag 22
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den beräknade kostnaden för att bygga 
Iter har ökat jämfört med de ursprungliga 
beräkningarna från 2001, på vilka Iter-
avtalet bygger. I sina slutsatser om Iter av 
den 12 juli 2010 om rådande läge och 
möjlig väg framåt begränsade Europeiska 
unionens råd det europeiska bidraget till 
Iters byggfas till 6,6 miljarder euro i 2008 
års penningvärde. Enligt dessa slutsatser 
finansieras det europeiska bidraget av 
Euratom (80 %) och Frankrike (20 %) och 
inbegriper byggkostnader, driftskostnader 
och oförutsedda utgifter. Som en följd av 
dessa slutsatser föreslog kommissionen en 
ändring av det interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning när det gäller 
den fleråriga budgetramen för perioden 
2007–2013 för att ge ytterligare medel till 
Iter för perioden 2012–2013.

(4) Den beräknade kostnaden enbart för att 
bygga Iter hade 2010 praktiskt taget 
tredubblats jämfört med de ursprungliga 
beräkningarna från 2001, på vilka Iter-
avtalet bygger, och gått från knappt 
5,9 miljarder euro (i 2008 års 
penningvärde) 2001 till ungefär 
16 miljarder euro (i 2008 års 
penningvärde) 2010. I sina slutsatser om 
Iter av den 12 juli 2010 om rådande läge 
och möjlig väg framåt begränsade 
Europeiska unionens råd det europeiska 
bidraget till Iters byggfas till 6,6 miljarder 
euro i 2008 års penningvärde. I sina 
slutsatser om Iter av den 12 juli 2010 om 
rådande läge och möjlig väg framåt 
begränsade Europeiska unionens råd det 
europeiska bidraget (45 % av den totala 
kostnaden) till Iters byggfas till 6,6 
miljarder euro i 2008 års penningvärde. 
Enligt dessa slutsatser finansieras det 
europeiska bidraget av Euratom (80 %) och 
Frankrike (20 %) och inbegriper 
byggkostnader, driftskostnader och 
oförutsedda utgifter, bland annat de 
finansiella och budgetära konsekvenserna 
för Iter av naturkatastrofen i Japan i 
mars 2011 och av att Iter måste genomgå 
samma stresstester som 
kärnkraftsreaktorer. Som en följd av dessa 
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slutsatser föreslog kommissionen en 
ändring av det interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning när det gäller 
den fleråriga budgetramen för perioden 
2007–2013 för att ge ytterligare medel till 
Iter för perioden 2012–2013.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den beräknade kostnaden för att bygga 
Iter har ökat jämfört med de ursprungliga 
beräkningarna från 2001, på vilka Iter-
avtalet bygger. I sina slutsatser om Iter av 
den 12 juli 2010 om rådande läge och 
möjlig väg framåt begränsade Europeiska 
unionens råd det europeiska bidraget till 
Iters byggfas till 6,6 miljarder euro i 2008 
års penningvärde. Enligt dessa slutsatser 
finansieras det europeiska bidraget av 
Euratom (80 %) och Frankrike (20 %) och 
inbegriper byggkostnader, driftskostnader 
och oförutsedda utgifter. Som en följd av 
dessa slutsatser föreslog kommissionen en 
ändring av det interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning när det gäller 
den fleråriga budgetramen för perioden 
2007–2013 för att ge ytterligare medel till 
Iter för perioden 2012–2013.

(4) Den beräknade kostnaden för att bygga 
Iter har ökat jämfört med de ursprungliga 
beräkningarna från 2001, på vilka Iter-
avtalet bygger. I sina slutsatser om Iter av 
den 12 juli 2010 om rådande läge och 
möjlig väg framåt fastställde Europeiska 
unionens råd det europeiska bidraget till 
Iters byggfas till hela 6,6 miljarder euro i 
2008 års penningvärde. Enligt dessa 
slutsatser finansieras det europeiska 
bidraget av Euratom (80 %) och Frankrike 
(20 %) och inbegriper byggkostnader, 
driftskostnader och oförutsedda utgifter. 
Som en följd av dessa slutsatser föreslog 
kommissionen en ändring av det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning när det gäller den 
fleråriga budgetramen för perioden 2007–
2013 för att ge ytterligare medel till Iter för 
perioden 2012–2013.

Or. nl

Ändringsförslag 24
Elisabetta Gardini
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Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Maximibeloppet för Iters 
finansiering bör efterlevas och inte 
överskridas. Skulle kostnaderna 
överskridas bör detta inte hota 
finansieringen och ett framgångsrikt 
genomförande av annan unionspolitik. 

Or. en

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den beräknade kostnaden från 2010 
enbart för att bygga Iter har emellertid 
inte setts över trots att budgeten spräckts 
ännu en gång.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För perioden efter 2013 föreslår 
kommission i sitt meddelande ”En budget 
för Europa 2020” att Iter-projektet 
finansieras utanför budgetramen. Därför 

(5) Iter-projektet bör befästa Europas 
ledande ställning på fusionsområdet 
genom att de uttalade målen för byggande 
och utnyttjande uppnås i god tid. Även 
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bör ett kompletterande forskningsprogram 
för Iter-projektet inrättas för perioden 
2014–2018.

tredjeländer som har ingått 
samarbetsavtal med Euratom genom vilka 
deras respektive forskning associeras på 
fusionsområdet bör kunna bidra till ett 
kompletterande program. 

Or. en

Ändringsförslag 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För perioden efter 2013 föreslår 
kommission i sitt meddelande ”En budget 
för Europa 2020” att Iter-projektet 
finansieras utanför budgetramen. Därför 
bör ett kompletterande forskningsprogram
för Iter-projektet inrättas för perioden 
2014–2018.

(5) För perioden efter 2013 föreslår 
kommission i sitt meddelande ”En budget 
för Europa 2020” att Iter-projektet ska 
finansieras utöver taken i den fleråriga 
budgetramen, så att eventuella 
kostnadsöverskridanden inte hotar 
finansieringen och ett framgångsrikt 
genomförande av annan unionspolitik, 
särskilt på forskningsområdet, samtidigt 
som budgetmyndighetens båda grenar 
behåller sina fulla befogenheter. Därför 
bör ett kompletterande forskningsprogram 
för Iter-projektet inrättas för perioden 
2014–2018.

Or. en

Motivering

Lösningen att placera Iter utanför den fleråriga budgetramen, dvs. finansiera Iter utöver 
budgetramens tak, skulle ha den fördelen att man undviker eventuella omfördelningar till 
förmån för Iter och på bekostnad av andra EU-program, särskilt forskningsprogram under 
rubrik 1a, huvudsakligen Horisont 2020, vilket har skett förr.

Ändringsförslag 28
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage
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Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För perioden efter 2013 föreslår 
kommission i sitt meddelande ”En budget 
för Europa 2020” att Iter-projektet 
finansieras utanför budgetramen. Därför 
bör ett kompletterande forskningsprogram 
för Iter-projektet inrättas för perioden 
2014–2018.

(5) För perioden efter 2013 föreslår 
kommissionen i sitt meddelande ”En 
budget för Europa 2020” med rätta att Iter-
projektet ska finansieras utanför 
budgetramen för att inte inkräkta på 
unionsprogram till förmån för exempelvis 
forskning, utbildning, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag. Därför 
bör ett kompletterande forskningsprogram 
för Iter-projektet inrättas för perioden 
2014–2018, där de medlemsstater som så 
önskar kan bidra till Iters finansiering 
frivilligt och inom de gränser som anges i 
ovannämnda slutsatser från Europeiska 
rådet av den 12 juli 2010.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det europeiska bidraget till de totala 
ackumulerade bygg- och 
driftskostnaderna, däribland oförutsedda
utgifter, för Iter kommer under inga 
omständigheter att överstiga det belopp 
som angavs av Europeiska rådet den 
12 juli 2010. I framtiden kommer 
budgeten under inga omständigheter att 
spräckas på de europeiska 
skattebetalarnas eller på EU-budgetens 
bekostnad.  Kommissionen bör så snart 
som möjligt även utvärdera kostnaderna 
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för att stänga och avveckla Iter.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras genom bidrag från 
medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska gå till Europeiska 
unionens allmänna budget och ska 
avsättas för det programmet. Även 
tredjeländer som har ingått 
samarbetsavtal med Euratom inom 
fusionsområdet, genom vilka deras 
respektive forskningsprogram knyts till 
Euratomprogrammen, bör bidra till det 
programmet.

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras genom de befintliga bidrag
som beviljats Iter.

Or. nl

Ändringsförslag 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras genom bidrag från 
medlemsstaterna som bygger på den 

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras inom den fleråriga 
budgetramen. Medlen bör komma från 
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uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska gå till Europeiska 
unionens allmänna budget och ska 
avsättas för det programmet. Även 
tredjeländer som har ingått samarbetsavtal 
med Euratom inom fusionsområdet, genom 
vilka deras respektive forskningsprogram 
knyts till Euratomprogrammen, bör bidra 
till det programmet.

den fleråriga budgetramen, varvid ett 
avgränsat maximibelopp bör fastställas 
för bidrag från unionens budget för åren 
2014–2018; skulle Iter-projektet behöva 
ytterligare finansiering bör detta inte 
äventyra andra projekt under underrubrik 
1a i den fleråriga budgetramen. Även 
tredjeländer som har ingått samarbetsavtal 
med Euratom inom fusionsområdet, genom 
vilka deras respektive forskningsprogram 
knyts till Euratomprogrammen, bör bidra 
till det programmet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras genom bidrag från 
medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget.
Dessa bidrag ska gå till Europeiska 
unionens allmänna budget och ska 
avsättas för det programmet. Även 
tredjeländer som har ingått samarbetsavtal 
med Euratom inom fusionsområdet, genom 
vilka deras respektive forskningsprogram 
knyts till Euratomprogrammen, bör bidra 
till det programmet.

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras utöver taken i den fleråriga 
budgetramen, och maximibeloppet för 
dess finansiering bör avgränsas från 
unionens budget i förordningen om den 
fleråriga budgetramen. Maximibeloppet 
bör betraktas som ett tillägg till den 
budget som kommissionen föreslår för
Horisont 2020-programmet eller andra
unionsprogram. Även tredjeländer som 
har ingått samarbetsavtal med Euratom 
inom fusionsområdet, genom vilka deras 
respektive forskningsprogram knyts till 
Euratomprogrammen, bör bidra till det 
programmet.

Or. en

Motivering

Den här finansieringen bör betraktas som ett tillägg till de resurser som kommissionen 
föreslår för Horisont 2020-programmet eller andra unionsprogram.
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Ändringsförslag 33
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras genom bidrag från 
medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska gå till Europeiska 
unionens allmänna budget och ska avsättas 
för det programmet. Även tredjeländer som 
har ingått samarbetsavtal med Euratom 
inom fusionsområdet, genom vilka deras 
respektive forskningsprogram knyts till 
Euratomprogrammen, bör bidra till det 
programmet.

(6) Det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet 
bör finansieras genom frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna. Dessa bidrag ska gå till 
Europeiska unionens allmänna budget och 
ska avsättas för det programmet. Även 
tredjeländer som har ingått samarbetsavtal 
med Euratom inom fusionsområdet, genom 
vilka deras respektive forskningsprogram 
knyts till Euratomprogrammen, bör bidra 
till det programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 34
António Fernando Correia de Campos

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Trots kostnadsminskande åtgärder, 
som bör fortsätta, kan kostnaderna för 
Iter-projektet komma att överskridas även 
i fortsättningen på grund av projektets 
vetenskapliga karaktär, stora omfattning 
och tekniska risker. Detta bör inte hota 
unionsbudgetens begränsade resurser och
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genomförandet av annan viktig 
unionspolitik, närmare bestämt under 
rubriken ”Konkurrenskraft för tillväxt 
och sysselsättning”. Säkringen av 
unionsbudgeten mot sådana 
kostnadsöverskridanden behöver lämpliga 
rättsliga garantier.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bernd Lange

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Därmed står det klart att Iter-
projektet inte bör finansieras med medel 
från EU:s allmänna budget, som bestäms 
av den fleråriga budgetramen. 
Finansieringen måste säkras fristående 
och får framför allt inte belasta kategori 
1a och dess forskningsbudget 
(Horisont 2020).

Or. de

Ändringsförslag 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Eventuella kostnader som 
överskrider maximibeloppet på (...) i 
artikel 3 bör inte påverka andra projekt 
som finansieras av unionens budget, och 
bör finansieras på lämpligt sätt genom 
ytterligare resurser utöver taken.
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Or. en

Ändringsförslag 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Förslag till beslut
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Budgetmyndighetens båda grenar 
bör enas om att uppskjutande eller 
överföring av outnyttjade 
betalningsbemyndiganden som rör Iter-
projektet bör undvikas samt åta sig att 
samarbeta för att undvika att en sådan 
situation uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 38
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den tekniska och vetenskapliga 
kommittén överlämnade sitt yttrande till 
kommissionen om Euratoms forsknings-
och utbildningsprogram (2014–2018), som 
bidrar till ramprogrammet ”Horisont 2020” 
för forskning och innovation. Iter-
verksamheternas vetenskapliga och 
tekniska innehåll är oförändrat i detta 
kompletterande forskningsprogram.

(8) Den tekniska och vetenskapliga 
kommittén överlämnade sitt yttrande till 
kommissionen, men inte till parlamentet,
om Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018), som 
bidrar till ramprogrammet ”Horisont 2020” 
för forskning och innovation.

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Budgetmyndighetens båda grenar 
bör enas om att uppskjutande eller 
överföring av outnyttjade 
betalningsbemyndiganden som rör Iter-
projektet bör undvikas samt åta sig att 
samarbeta för att undvika att en sådan 
situation uppstår.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I enlighet med de prioriteringar som 
föreslås i EFDA:s fusionsfärdplan från 
2012 bör JET-projektet (Joint European 
Torus) ha en nyckelroll i 
energiomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 1



PE506.175v01-00 18/32 AM\928808SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det kompletterande forskningsprogrammet 
för Iter-projektet (nedan kallat 
programmet) inrättas för perioden från och 
med den 1 januari 2014 till och med den 31 
december 2018. Det ska finansiera 
verksamhet som krävs för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
bidrag till Iter-organisationen, inbegripet 
de verksamheter som krävs för att bygga, 
driva och utnyttja Iter-anläggningen samt 
Iter-relaterade verksamheter. 
Programmets vetenskapliga och tekniska 
mål, grunden till programmet och 
verksamheterna inom programmet 
fastställs i bilagan.

Det kompletterande forskningsprogrammet 
för Iter-projektet (nedan kallat 
programmet) inrättas för perioden från och 
med den 1 januari 2014 till och med den 31 
december 2018. Det ska finansiera 
verksamhet kopplad till grunden till 
programmet och verksamheterna inom 
programmet, som fastställs i bilagan.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Förslag till beslut
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska finansieras genom ett 
bidrag på högst 2 573 miljoner euro (i 
löpande priser) enligt artikel 3.

Programmet ska finansieras genom ett 
bidrag på högst 2 573 miljoner euro (i 
löpande priser) utöver taken i den 
fleråriga budgetramen, i enlighet med
artikel 3, och som ett tillägg till den budget 
som kommissionen föreslår för Horisont 
2020-programmet eller andra 
unionsprogram.

Or. en

Motivering

Lösningen att placera Iter utanför den fleråriga budgetramen, dvs. finansiera Iter utöver 
budgetramens tak, skulle ha den fördelen att man undviker eventuella omfördelningar till 
förmån för Iter och på bekostnad av andra EU-program, särskilt forskningsprogram under 
rubrik 1a, huvudsakligen Horisont 2020, vilket har skett förr.
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Ändringsförslag 43
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska finansieras genom ett 
bidrag på högst 2 573 miljoner euro (i 
löpande priser) enligt artikel 3.

Programmet ska finansieras genom 
frivilliga bidrag från medlemsstaterna
enligt artikel 3.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till beslut
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska finansieras genom bidrag 
från medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget.
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/2012 [ny 
budgetförordning].

Programmet ska finansieras genom de 
befintliga bidrag som beviljats Iter.

Or. nl

Ändringsförslag 45
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till beslut
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska finansieras genom bidrag 
från medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XX/2012 [ny budgetförordning].

Programmet ska finansieras genom den 
fleråriga budgetramen utöver den 
fleråriga budgetramens tak, närmare 
bestämt utanför rubrik 1a. Eventuella 
kostnader som överskrider 
maximibidraget i artikel 2 får inte 
påverka unionens budget och ska 
finansieras genom bidrag från 
medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XX/2012 [ny budgetförordning].

Or. en

Ändringsförslag 46
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska finansieras genom bidrag 
från medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets förordning 

Programmet ska finansieras genom 
frivilliga bidrag från medlemsstaterna.  
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XX/2012 [ny budgetförordning].
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(EU) nr XX/2012 [ny budgetförordning].

Or. fr

Ändringsförslag 47
Bernd Lange

Förslag till beslut
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska finansieras genom bidrag 
från medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XX/2012 [ny budgetförordning] .

Programmet ska finansieras genom bidrag 
från medlemsstaterna som bygger på den 
uttagssats för BNI som tillämpas för varje 
medlemsstat såsom denna definieras för 
beräkning av det egna BNI-bidraget till 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessa bidrag ska betraktas som externa 
inkomster avsatta för programmet i 
enlighet med artikel XX i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XX/2012 [ny budgetförordning] .

Det är uteslutet att programmet ska 
finansieras genom EU:s allmänna budget, 
såsom denna fastställs i den fleråriga 
budgetramen.

Or. de

Ändringsförslag 48
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även tredjeländer som har ingått 
samarbetsavtal med Euratom inom 
fusionsområdet, genom vilka deras 
respektive forskningsprogram knyts till 
Euratomprogrammen (nedan kallade 
”associerade länder”), kan bidra till 
programmet.

Tredjeländer som har ingått samarbetsavtal 
med Euratom inom fusionsområdet, genom 
vilka deras respektive forskningsprogram 
knyts till Euratomprogrammen (nedan 
kallade ”associerade länder”), kan bidra till 
programmet.
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Or. nl

Ändringsförslag 49
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter halva tiden och före den 
30 juni 2016 ska kommissionen lägga 
fram en utvärdering för rådet och (för ett 
yttrande) parlamentet om hur det 
kompletterande forskningsprogrammet 
för Iter-projektet (2014–2018) fortskrider.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid genomförandet av 
de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom 
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och, vid behov, effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder.

Kommissionen ska vid genomförandet av 
de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom 
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

Or. fr
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Ändringsförslag 51
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vid genomförandet 
av de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och, vid behov, effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder.

1. Kommissionen ska vid genomförandet 
av de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter eller felaktigheter påvisas, 
genom återkrävande av orättmätigt 
utbetalda belopp och, vid behov, effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 6 – 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 detta 
beslut

2. Europaparlamentet, 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 detta beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Jean-Pierre Audy
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Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första och andra punkterna 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.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första och andra punkterna 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. Resultatet av revisionen ska 
meddelas Europaparlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vid genomförandet 
av de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom 
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

1. Kommissionen ska vid genomförandet 
av de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom 
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder. Kommissionen 
ska även vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa adekvat riskkontroll och 
förhindra att kostnaderna överskrids.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vid genomförandet 
av de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom 
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

1. Kommissionen ska vid genomförandet 
av de åtgärder som finansieras enligt detta 
beslut se till att unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom förebyggande 
åtgärder mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet, genom 
verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter påvisas, genom 
återkrävande av orättmätigt utbetalda 
belopp och effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder. Kommissionen 
ska även vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa adekvat riskkontroll och 
förhindra att kostnaderna överskrids.

Or. en

Ändringsförslag 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Artikel 6 – 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 detta 
beslut

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 detta 
beslut Kommissionen ska regelbundet 
underrätta Europaparlamentet om 
programmets utveckling, särskilt i fråga 
om kostnader och tidsschema.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare medel till Iter-projektet ska 
inte täckas av ovannämnda budget. 
Eventuell oförutsedd finansiering utöver 
den fastställda gränsen ska inte tas från 
parallella projektmedel.

Or. en

Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga – Vetenskapligt och tekniskt mål – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet är 
att genomföra Iter som ett viktigt steg mot 
att skapa prototypreaktorer för 
fusionskraftverk som är säkra, långsiktigt 
hållbara, miljövänliga och ekonomiskt 
bärkraftiga.

Målet för det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet är 
att genomföra Iter.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till beslut
Bilaga – Vetenskapligt och tekniskt mål – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet är 
att genomföra Iter som ett viktigt steg mot 
att skapa prototypreaktorer för 
fusionskraftverk som är säkra, långsiktigt 
hållbara, miljövänliga och ekonomiskt 
bärkraftiga.

Målet för det kompletterande 
forskningsprogrammet för Iter-projektet är 
att genomföra Iter som ett viktigt steg mot 
att skapa prototypreaktorer för 
fusionskraftverk som är säkra, rena och 
ekonomiskt lönsamma.

Or. nl

Ändringsförslag 60
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga – Vetenskapligt och tekniskt mål – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den första prioriteringen i strategin för 
att uppnå detta mål ska vara att bygga Iter 
(en stor experimentanläggning som visar 
att fusionskraft är en vetenskapligt och 
tekniskt fungerande energikälla) följt av 
uppförande av en fusionsreaktor för 
demonstrationsändamål.

Byggandet av Iter (en stor 
experimentanläggning som visar att 
fusionskraft är en vetenskapligt och 
tekniskt fungerande energikälla) ska, om 
det blir av, genomföras på grundval av 
frivilliga bidrag från medlemsstaterna och 
endast inom ramen för detta 
kompletterande program och inom de 
budgetbegränsningar som fastställs i 
rådets slutsatser av den 12 juli 2010 om 
rådande läge för Iter.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga – Vetenskapligt och tekniskt mål – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den första prioriteringen i strategin för att 
uppnå detta mål ska vara att bygga Iter (en 
stor experimentanläggning som visar att 
fusionskraft är en vetenskapligt och 
tekniskt fungerande energikälla) följt av 
uppförande av en fusionsreaktor för 
demonstrationsändamål.

Den första prioriteringen i strategin för att 
uppnå detta mål ska vara att bygga Iter (en 
stor experimentanläggning som visar att 
fusionskraft är en vetenskapligt och 
tekniskt fungerande energikälla) följt av 
uppförande av en fusionsreaktor för 
demonstrationsändamål, samt de 
prioriteringar som föreslås i EFDA:s 
fusionsfärdplan från 2012 för att ge Iter 
en nyckelroll i energiomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga – Grund för programmet – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fusionsenergi har potential att ge ett 
betydande bidrag till förverkligandet av en 
långsiktigt hållbar och säker 
energiförsörjning för unionen inom 
några årtionden. En framgångsrik 
utveckling av fusion skulle ge energi som 
är säker, långsiktigt hållbar och 
miljövänlig.

Fusionsenergi som alstras i solens och 
stjärnornas inre bidrar direkt eller 
indirekt i form av förnybar energi till att 
tillhandahålla en energi som är säker, 
långsiktigt hållbar och miljövänlig.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till beslut
Bilaga – Grund för programmet – stycke 1



AM\928808SV.doc 29/32 PE506.175v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fusionsenergi har potential att ge ett 
betydande bidrag till förverkligandet av en 
långsiktigt hållbar och säker 
energiförsörjning för unionen inom några 
årtionden. En framgångsrik utveckling av 
fusion skulle ge energi som är säker, 
långsiktigt hållbar och miljövänlig.

Fusionsenergi har potential att ge ett 
betydande bidrag till förverkligandet av en 
långsiktigt hållbar och säker 
energiförsörjning för unionen inom några 
årtionden. En framgångsrik utveckling av 
fusion skulle ge energi som är säker, ren
och ekonomiskt lönsam.

Or. nl

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

Förslag till beslut
Bilaga – Grund för programmet – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fusionsenergi har potential att ge ett 
betydande bidrag till förverkligandet av en 
långsiktigt hållbar och säker 
energiförsörjning för unionen inom några 
årtionden. En framgångsrik utveckling av 
fusion skulle ge energi som är säker, 
långsiktigt hållbar och miljövänlig.

Fusionsenergi har potential att ge ett 
betydande bidrag till förverkligandet av en 
långsiktigt hållbar och säker 
energiförsörjning för unionen inom några 
årtionden. En framgångsrik utveckling av 
fusion skulle ge energi som är säker, 
långsiktigt hållbar och miljövänlig. 
Utnyttjande av fusionsenergi är ett mycket 
lovande mål men också en betydande 
utmaning eftersom det fortfarande 
återstår fysikaliska och tekniska problem 
att lösa för att kunna gå vidare till att 
demonstrera att fusionsenergi fungerar. 
För att klara av en del av dessa problem 
på bästa sätt måste unionen göra allt för 
att stödja och dra nytta av insatserna i 
JET-anläggningen (Joint European 
Taurus), så att kunskaps- och 
erfarenhetsluckor kan avhjälpas.

Or. en

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga – Grund för programmet – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansiella och budgetära avgrund 
som Iter utgör kan inte finnas kvar för 
evigt. Byggandet av Iter bör därför 
absolut vara avslutat när detta 
kompletterande program löper ut, eller 
stoppas definitivt. 

Or. fr

Ändringsförslag 66
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga – Grund för programmet – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den globala dimensionen av forskning 
och utveckling inom fusionsområdet 
konkretiseras i avtalet om inrättande av 
den internationella 
fusionsenergiorganisationen för Iter-
projektet och avtalet mellan Japans 
regering och Euratom om strategin med 
bredare inriktning inom området 
fusionsenergiforskning, som är 
komplementärt till Iter-verksamheterna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 67
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage
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Förslag till beslut
Bilaga – Verksamheter – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stå för Euratoms bidrag till 
verksamheter inom ramen för strategin 
med bredare inriktning tillsammans med 
Japan.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 68
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga – Verksamheter – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall annan verksamhet i 
form av förberedelser för utformning av 
en reaktor för demonstrationsändamål 
och tillhörande strukturer.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 69
Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Bilaga – Verksamheter – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall annan verksamhet i 
form av förberedelser för utformning av en 
reaktor för demonstrationsändamål och 
tillhörande strukturer.

(c) I tillämpliga fall annan verksamhet i 
form av förberedelser för utformning av en 
reaktor för demonstrationsändamål och 
tillhörande strukturer, främst sådant som 
krävs för att lösa återstående problem 
rörande byggandet och driften av DEMO.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Förslag till beslut
Bilaga – Verksamheter – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall annan verksamhet i 
form av förberedelser för utformning av en 
reaktor för demonstrationsändamål och 
tillhörande strukturer.

(c) I tillämpliga fall annan verksamhet i 
form av förberedelser för utformning av en 
reaktor för demonstrationsändamål och 
tillhörande strukturer. Häri ingår 
säkerställande av att JET fortsätter att 
utnyttjas fram till den dag Iter är fullt 
fungerande.

Or. en

Ändringsförslag 71
Elisabetta Gardini

Förslag till beslut
Bilaga – Verksamheter – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Föra en industripolitik ägnad att 
involvera industrin, däribland små och 
medelstora företag, för att främja 
konkurrensen och göra det europeiska 
systemet redo för fusionens tidevarv.

Or. en


