
PR\875386SV.doc PE469.876v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/0043(NLE)

17.8.2011

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets beslut om det särskilda program som ska genomföras 
genom indirekta åtgärder för genomförande av sjunde ramprogrammet 
(2012–2013) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet 
inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet
(KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jan Březina



PE469.876v02-00 2/10 PR\875386SV.doc

SV

PR_NLE-CN_art55am

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 utkastet rådets beslut om det särskilda program som ska genomföras genom 
indirekta åtgärder för genomförande av sjunde ramprogrammet (2012–2013) för 
Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning 
och utbildning på kärnenergiområdet
(KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0073),

– med beaktande av artikel 7 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7-0075/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (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 Euratomfördraget.

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 
sitt utkast. 

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

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Forskning om fusionsenergi (inbegripet 
Iter).

a) Forskning om fusionsenergi (inbegripet 
främst Iter).

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I arbetsprogrammet ska beaktas 
forskning på det aktuella området som 
genomförs av medlemsstaterna, 
associerade stater samt europeiska och 
internationella organisationer. Det ska 
uppdateras vid behov.

2. I arbetsprogrammet ska beaktas 
forskning på det aktuella området som 
genomförs av medlemsstaterna, 
associerade stater samt europeiska och 
internationella organisationer, samt av 
branschen. Det ska uppdateras vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsprogrammet ska innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna kommer att vara 
excellens, effekter och genomförande. 
Kriterierna och eventuella viktningar och 
trösklar får beskrivas närmare eller 
kompletteras i arbetsprogrammet.

3. Arbetsprogrammet ska innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna kommer att vara 
excellens, effekter och genomförande. 
Kriterierna och eventuella viktningar och 
trösklar som tydligt motiveras får beskrivas 
närmare eller kompletteras i 
arbetsprogrammet.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.A – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FoU-verksamheten för bygget av Iter-
reaktorn ska bedrivas i 
fusionsorganisationerna och europeiska 
industriföretag. I verksamheten kommer 
bl.a. att ingå utveckling och provning av 
komponenter och system.

FoU-verksamheten för bygget av Iter-
reaktorn ska bedrivas i 
fusionsorganisationerna och europeiska 
industriföretag. I verksamheten kommer 
bl.a. att ingå utveckling, provning och 
validering av komponenter och driftsäkra 
system.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.A – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Undersökningar av fusionsenergins 
samhällsaspekter och ekonomiska aspekter 
och kampanjer för att öka allmänhetens 
medvetenhet och kunskap om 
fusionsenergi.

- Undersökningar av fusionsenergins 
samhällsaspekter och ekonomiska aspekter 
och kampanjer för att öka allmänhetens 
medvetenhet och kunskap om 
fusionsenergi. Särskilt kommer det ses till 
att allmänheten förmedlas rätt 
information, och särskilda insatser 
kommer att göras för att effektivare nå ut 
med och förmedla information om 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.B – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att särskilt Det övergripande målet är att särskilt 
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förbättra säkerhetsprestanda, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
vid kärnklyvning och vid användning av 
strålning inom industri och medicin. 
Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och 
strålskydd kommer att genomföras inom de 
fem de huvudområden som beskrivs nedan. 
Det finns viktiga kopplingar till 
forskningen inom EU:s sjunde 
ramprogram, antaget genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG, inte minst inom 
områdena energi, europeiska standarder, 
fortbildning, miljöskydd, hälsa, 
materialvetenskap, förvaltning, 
gemensamma infrastrukturer, säkerhet och 
säkerhetskultur. Internationellt samarbete 
kommer att vara ett viktigt element inom 
många verksamhetsområden, inte minst 
avancerade kärnenergisystem som 
undersöks inom det internationella forumet 
för fjärde generationens reaktorer.

förbättra säkerhetsprestanda, 
resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 
vid kärnklyvning och vid användning av 
strålning inom industri och medicin. 
Indirekta åtgärder inom kärnklyvning och 
strålskydd kommer att genomföras inom de 
fem huvudområden som beskrivs nedan. 
Det finns viktiga kopplingar till 
forskningen inom EU:s sjunde 
ramprogram, antaget genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG, inte minst inom 
områdena energi, europeiska standarder, 
fortbildning, miljöskydd, hälsa, 
materialvetenskap, förvaltning, 
gemensamma infrastrukturer, säkerhet och 
säkerhetskultur. Internationellt samarbete 
kommer att vara ett viktigt element inom 
många verksamhetsområden, inte minst 
avancerade kärnenergisystem som 
undersöks inom det internationella forumet 
för fjärde generationens reaktorer. Den 
generation kärnkraftverk som nu är i drift 
i Europa har i allmänhet en livslängd på 
40 år och det planeras för eventuella 
förlängningar av deras livslängd. Tredje 
generationens och den framtidssäkra 
fjärde generationens reaktorer planeras 
få en livslängd på 60 år eller längre 
samtidigt som drift- och 
underhållskostnader till följd av åldrandet 
minimeras.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.B – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett tydligt behov av att utöka 
samarbetet med IAEA om de 
säkerhetsstandarder som ska gälla för alla 
kärnkraftsanläggningar och all 
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kärnkraftsverksamhet. Dessa standarder 
bör i bred utsträckning tillämpas av 
formgivare, tillverkare och driftoperatörer 
i kraftproduktion, medicin, industrin, 
forskning och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.B – punkt 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Geologisk slutförvaring 1. All lagring, inbegripet geologisk 
slutförvaring

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.B – punkt 1 – Mål

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att genom praktikorienterad 
forskning lägga en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att demonstrera tekniken 
för, och säkerheten hos, geologisk 
slutförvaring av använt bränsle och 
radioaktivt avfall och för att stödja 
utvecklingen av en gemensam europeisk 
ståndpunkt i de viktigaste frågorna kring 
förvaltning och deponering av avfall.

Syftet är att genom praktikorienterad 
forskning lägga en solid vetenskaplig och 
teknisk grund för att demonstrera tekniken 
för, och säkerheten hos, geologisk 
slutförvaring av använt bränsle och 
radioaktivt avfall, inbegripet långlivat 
avfall från avvecklingen av civil 
kärnenergi och radioisotoptillämpningar 
inom medicin, industri och jordbruk samt 
forskning och undervisning, och för att 
stödja utvecklingen av en gemensam 
europeisk ståndpunkt i de viktigaste 
frågorna kring förvaltning och deponering 
av avfall.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – rubrik I.B – punkt 1 – Åtgärder

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geologisk slutförvaring: Här ingår 
ingenjörstekniska studier och 
demonstration av utformning av förvar, 
bestämning på plats av bergtekniska 
egenskaper – både i allmänt inriktade och 
platsspecifika underjordiska laboratorier –
utforskning av miljön vid 
slutförvarsplatser, undersökning av 
relevanta processer i närområdet 
(avfallsform och anlagda barriärer) och på 
större avstånd (berggrund och 
utsläppsvägar till biosfären), utveckling av 
pålitliga metoder för bedömning av 
prestanda och säkerhet samt utredning av 
frågor om offentligt beslutsfattande och 
samhällsfrågor som har betydelse för 
allmänhetens acceptans av detta sätt för 
slutförvaring av kärnavfall.

Geologisk slutförvaring: Här ingår 
ingenjörstekniska studier och 
demonstration av utformning av förvar, 
bestämning på plats av bergtekniska 
egenskaper – både i allmänt inriktade och 
platsspecifika underjordiska laboratorier –
utforskning av miljön vid 
slutförvarsplatser, undersökning av 
relevanta processer i närområdet 
(avfallsform och anlagda barriärer) och på 
större avstånd (berggrund och 
utsläppsvägar till biosfären), utveckling av 
pålitliga metoder för bedömning av 
prestanda och säkerhet samt utredning av 
frågor om offentligt beslutsfattande och 
samhällsfrågor som har betydelse för 
allmänhetens acceptans av detta sätt för 
slutförvaring av kärnavfall. För att 
säkerställa en bättre inneslutning i fall av 
oförutsedda händelser måste solida 
system som upprätthåller samma tjänst 
med sänkt drift inrättas.

Or. en


