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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0072),

– med beaktande artikel 7 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7-0077/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tre stora europeiska 
samarbetsinitiativ för forskning på 
kärnenergiområdet har lanserats sedan 
Euratoms sjunde ramprogram inleddes. 
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De är teknikplattformen för hållbar 
kärnenergi, teknikplattformen för 
genomförandet av geologisk deponering 
och det europeiska tvärvetenskapliga 
lågdosinitiativet (Melodi). Både 
teknikplattformen för hållbar kärnenergi 
och teknikplattformen för genomförandet 
av geologisk deponering överensstämmer 
med målen för den strategiska EU-planen 
för energiteknik. 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Målet för det europeiska industriella 
initiativet för hållbar kärnenergi är att 
införa fjärde generationens 
snabbreaktorer med sluten bränslecykel 
senast 2040. Det består av tre 
huvudprojekt: prototypen Astrid 
(natriumkyld), demonstratorn Allegro 
(gaskyld) och 
teknikförsökningsanläggningen Myrrha 
(blykyld).

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ramprogrammet (2012–2013)  ska 
bidra till genomförandet av den 
strategiska EU-planen för energiteknik. I 
dessa åtgärder ska man beakta den 



PR\873936SV.doc 7/13 PE469.877v01-00

SV

strategiska forskningsagendan för de tre 
befintliga europeiska teknikplattformarna 
för kärnenergi:  teknikplattformen för 
hållbar kärnenergi, teknikplattformen för 
genomförandet av geologisk deponering 
och det europeiska tvärvetenskapliga 
lågdosinitiativet (Melodi). 

Or. en

Motivering

Behovet av överensstämmelse mellan forsknings- och utbildningsverksamheter under 
perioden 2012–2013 och den strategiska agendan för tre viktiga EU-samarbetsinitiativ som 
har inletts inom ramen för Euratoms sjunde ramprogram bör betonas mer: det europeiska 
industriella initiativet inom ramen för den strategiska EU-planen för energiteknik (som 
omfattar teknikplattformen för hållbar kärnenergi, teknikplattformen för genomförandet av 
geologisk deponering och det europeiska tvärvetenskapliga lågdosinitiativet (Melodi)). 

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga I – rubrik I.B. – Syfte

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att upprätta en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att påskynda den 
praktiska utvecklingen när det gäller 
säkrare hantering av långlivat radioaktivt 
avfall, förbättra framför allt säkerhet, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
för kärnenergi samt garantera ett tåligt och 
socialt godtagbart system för att skydda 
människor och miljö mot effekterna av 
joniserande strålning. 

Att upprätta en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att påskynda den 
praktiska utvecklingen när det gäller 
säkrare hantering av långlivat radioaktivt 
avfall, förbättra framför allt säkerhet, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
för kärnenergi samt garantera ett tåligt och 
socialt godtagbart system för att skydda 
människor och miljö mot effekterna av 
joniserande strålning. Särskild 
uppmärksamhet bör ges åt långlivat 
kärnavfall vid nedläggning av föråldrade 
system.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga I – rubrik I.B. – Åtgärder – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personal och utbildning 5. Personal och utbildning

Man ska söka bibehålla och vidareutveckla 
vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det även på lång sikt ska 
finnas kvalificerade forskare och 
anställda i kärnsektorn.

Man ska söka bibehålla och vidareutveckla 
kvalificerad personal, vilket krävs för att 
garantera unionens kärntekniska 
oberoende. Det är viktigt att behålla 
kärnteknisk kompetens i unionen 
eftersom kärnenergi kommer att fortsätta 
att spela en viktig roll i EU:s energimix, 
inbegripet avveckling och verksamheter 
för hantering av långlivat avfall.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga I – rubrik II – Åtgärder – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetsskydd, genom stöd till 
gemenskapens uppfyllande av sina 
åtaganden, särskilt utveckling av metoder 
för kontrollen av 
bränslecykelanläggningar, genomförande 
av tilläggsprotokollet inklusive 
miljöprovtagning och de integrerade 
säkerhetskontrollerna samt förhindrande av 
avledning av kärnmaterial och radioaktivt 
material i samband med illegal handel med 
sådant material inklusive nukleär 
kriminalteknik.

3. Säkerhetsskydd, genom stöd till 
gemenskapens uppfyllande av sina 
åtaganden, särskilt utveckling av metoder 
för kontrollen av 
bränslecykelanläggningar, genomförande 
av tilläggsprotokollet inklusive 
miljöprovtagning och de integrerade 
säkerhetskontrollerna samt förhindrande av 
avledning av kärnmaterial och radioaktivt 
material i samband med illegal handel med 
sådant material inklusive nukleär 
kriminalteknik. Det är nödvändigt att 
använda optimala 
övervakningsinstrument för alla civila 
kärntekniska verksamheter, inbegripet 
transporter av och lokalisering av förvar 
för allt radioaktivt material.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 2 – stycke 4 – led a – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samarbetsprojekt 1. Samarbetsprojekt
Stöd till forskningsprojekt som genomförs 
av konsortier med deltagare från olika 
länder och som syftar till att utveckla nytt 
kunnande, ny teknik, produkter eller 
gemensamma forskningsresurser. 
Projektens omfattning, tillämpningsområde 
och interna organisation kan variera från 
område till område och mellan olika 
ämnen. Projekten kan variera mellan små 
eller medelstora målinriktade 
forskningsprojekt och större integrerande 
projekt som tar stora resurser i anspråk för 
att nå ett fastställt mål. Stöd till utbildning 
och karriärutveckling för forskare kommer 
att ingå i projektets arbetsplaner.

Stöd till forskningsprojekt som genomförs 
av konsortier med deltagare från olika 
länder och som syftar till att utveckla nytt 
kunnande, ny teknik, produkter eller 
gemensamma forskningsresurser. 
Projektens omfattning, tillämpningsområde 
och interna organisation kan variera från 
område till område och mellan olika 
ämnen. Projekten kan variera mellan små 
eller medelstora målinriktade 
forskningsprojekt och större integrerande 
projekt som tar stora resurser i anspråk för 
att nå ett fastställt mål. Stöd till utbildning 
och karriärutveckling för forskare kommer 
att ingå i projektets arbetsplaner. 
Standardiseringsverksamheter kommer 
att ingå i projektets arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 2 – stycke 4 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordnings- och stödåtgärder 3. Samordnings- och stödåtgärder

Stöd till verksamhet som syftar till att 
samordna eller stödja forskning 
(nätverkande, utbyten, gränsöverskridande 
tillgång till forskningsinfrastruktur, studier, 
konferenser, bidrag vid byggande av ny 
infrastruktur, etc.) eller att främja 
personalens utveckling (t.ex. genom 

Stöd till verksamhet som syftar till att 
samordna eller stödja forskning 
(nätverkande, utbyten, gränsöverskridande 
tillgång till forskningsinfrastruktur, studier, 
konferenser, deltagande i 
standardiseringsorgan, bidrag vid 
byggande av ny infrastruktur, etc.) eller att 
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nätverkande och utformning av 
utbildningsprogram). Dessa åtgärder får 
också genomföras på annat sätt än genom 
ansökningsomgångar.

främja personalens utveckling (t.ex. genom 
nätverkande och utformning av 
utbildningsprogram). Dessa åtgärder får 
också genomföras på annat sätt än genom 
ansökningsomgångar.

Or. en
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MOTIVERING

Den 7 mars 2011 offentliggjorde kommissionen lagstiftningspaketet med förslag till Euratoms 
fortsatta verksamheter för forskning och utbildning på kärnenergiområdet under åren 2012 
och 2013.

Lagstiftningspaketet består av förslaget till rådets beslut om ramprogrammet, särskilda 
program för direkta och indirekta verksamheter samt regler för företags, forskningscentrums 
och universitets deltagande i verksamheterna inom ramprogrammet och spridning av 
forskningsresultaten. 

1. Föredraganden välkomnar och stöder förslagets allmänna uppläggning:

Syftet med lagstiftningsförslaget är att fortsätta att stödja FoU-verksamheter på 
kärnenergiområdet inom Euratoms sjunde ramprogram (2007–2011). Förslaget täcker endast 
två år (2012–13) i överensstämmelse med den innevarande budgetplanen (2007–2013) och 
tidsrymden för EU:s sjunde ramprogram (2007–2013).

Forskning som samfinansieras av Euratom är viktig för att höja säkerheten, 
resurseffektiviteten och kostnadseffektiviteten inom kärnfission och andra 
användningsområden för strålning inom industri och medicin, och vissa av 
forskningsprojekten var avgörande för den inledande fasen av det nyligen lanserade 
europeiska industriella initiativet för hållbar kärnenergi (ESNII), ett av de sex europiska 
industriella initiativ som 2010 lanserades inom ramen för den strategiska EU-planen för 
energiteknik. 

Det finns ett klart samband mellan förslagen för Euratoms ramprogram och målen för 
Europa 2020- och Energi 2020-strategierna. Programmet kommer att bidra till 
Innovationsunionens flaggskepp genom att ge stöd till grundforskning och underlätta 
tekniköverföringen mellan den akademiska världen och industrin, och till flaggskeppet ”Ett 
resurseffektivt Europa” genom att kraftigt öka kärnenergins totala hållbarhet. 
Euratomprogrammet kommer att leda till tillväxt och nya arbetstillfällen inom många olika 
områden genom att betona utbildning i all verksamhet, höja konkurrenskraften i dagens 
kärnenergiindustri och skapa en ny sektor med högteknologisk industri för fusionsenergi.

2. Föredraganden vill i detta sammanhang betona följande översikt över sina viktigaste 
prioriteringar:

 Följderna av Fukushima
Föredraganden anser att EU efter Fukushimakatastrofen behöver mer forskning och 
utveckling på kärnenergiområdet, inte mindre. Oberoende av om vissa medlemsstater har 
beslutat att avveckla kärnenergi är det viktigt att fortsätta forskningen och utvecklingen på 
kärnenergiområdet på europeisk nivå för ökad säkerhet inom kärnklyvning, drift av befintliga 
anläggningar, avfallshantering, nedmonterings- och avvecklingsprocesser och annan 
användning av strålning inom industri och medicin samt förbättrad kärnsäkerhet 
(kärnämneskontroll, icke-spridning, bekämpning av illegal handel och nukleär 
kriminalteknik).
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Gemensam forskning och utbildning inom EU är viktigt för att främja den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomisk tillväxt och vetenskaplig spetskompetens. Ordentlig 
samordning och kunskapsutbyte kan visa effektivt genomförande av FoU-resultat i 
kärnkraftverk till följd av bättre förståelse av katastroffenomen.  Euratomprogrammet med 
betoning på säkerhet kan därför bli en tillgång för kärnenergiprogrammen i Europa, Ryssland 
och USA tillsammans med fortsatt snabb utveckling inom tillväxtekonomierna (särskilt i 
Asien). Detta kan till sist skapa en stor marknad för kärnenergiindustrin där europeisk 
kärnenergiindustri kommer att dra fördel av stödet från Euratoms verksamheter och program 
för att öka tilltron till säkerhetsnivån i anläggningar.

 Fissionsforskning
Kärnenergi har en viktig roll att spela i genomförandet av målen i den strategiska EU-planen 
för energiteknik, dvs. minskade koldioxidutsläpp, tryggad energiförsörjning, minskat 
beroende av leveranser från energikällor i instabila regioner i världen samt ökad industriell 
konkurrenskraft. Fissionsenergi levererar för närvarande en tredjedel av Europas elektricitet.

Föredraganden betonar betydelsen av gemensamma forskningscentrumets verksamheter när 
det gäller kärnämneskontroll och icke-spridning, avfallshantering, säkerheten i befintliga 
kärnkraftsanläggningar och i kärnbränslecykeln, radioaktivitet i miljön och strålskydd. För att 
förverkliga detta mål måste kunskaper, färdigheter och kompetens ständigt aktualiseras för att 
tillhandahålla den nödvändiga toppmoderna vetenskapliga expertisen på områdena 
kärnreaktorsäkerhet och kärnteknisk säkerhet.  Alla verksamheter som planeras för 
gemensamma forskningscentrumet måste bedrivas på allra högsta nivå.

I linje med det europeiska industriella initiativet för hållbar kärnenergi anser föredraganden 
att utvecklingen av nya tekniker som den fjärde generationens snabba neutronreaktorer är 
viktig. Dagens kärnenergisystem använder mindre än 1 procent av uranresursernas potentiella 
energi.  Med fjärde generationens system, som är inriktade på högre säkerhet och effektivitet, 
kommer användningen av uranresurserna att vara cirka 50 gånger effektivare och räcka i 
tusentals år och därmed minska mängden radioaktivt avfall och vidmakthålla kärnkraftens 
långsiktiga bidrag till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

 Fusionsforskning
Föredraganden anser att Iter (internationell termonukleär experimentreaktor) är ett projekt 
med klart europeiskt mervärde och med betydande spillover-utsikter när det gäller forskning 
och innovation. Iter är värdefullt som en av de tänkbara framtida säkra, hållbara, miljömässigt 
ansvarsfulla och ekonomiskt livskraftiga energikällorna för Europa och finansieringen av 
forskningsprojektet bör inte avbrytas. 

Det är viktigt att ekonomiska garantier ges för Iter och dess åtföljande FoU-program, 
inbegripet Jet-anläggningen, som för närvarande är världens största tokamakreaktor, vid 
Culham Science Centre i Storbritannien. Jet är en nödvändig del för att Iter ska bli 
framgångsrikt och kostnadseffektivt (många material och komponenter för Iter testas i Jet). 
Det gällande avtalet för Jet löper ut i slutet av året och ett nytt kan inte ingås förrän Euratoms 
ramprogram för 2012–2013 har antagits.  Med hänsyn till detta är det uppenbart viktigt att se 
till att Jet finansieras under 2012 och att meddela detta så snart som möjligt.
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 Balansen mellan fusion och fission
Föredraganden anser dock att det finns klara argument för fortsatt forskning om 
fusionsenergiproduktion. Den tidpunkt då tekniken kan komma att nå stadiet för kommersiell 
exploatering är tidigast i slutet av detta århundrade.  Kärnfissionsenergisystem har dock redan 
visat sig fungera tillförlitligt i kommersiell skala och med nya system som den fjärde 
generationens reaktorer utlovas säkrare, mer resurseffektiva och mindre avfallsproducerande 
sätt att tillgodose energibehoven under tidsperioden fram till 2050 och därefter till 2100. 

Fissionssamhället kan bidra med viktiga resultat till fusionstekniken på flera områden och 
utvecklingen av fjärde generationens fissionssystem förutsätter att man bemästrar tekniska 
utmaningar som liknar dem för Iter eller fusionskraftverk. Med hänsyn till synergierna bör 
fissions- och fusionsforskning fortsätta att bedrivas och lämpliga planer för att upptäcka och 
främja gemensamma projekt för fissions- och fusionssamhällena behöver införas i de framtida 
ramprogrammen.


