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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0812),

– der henviser til artikel 7 i traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0009/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget samt Retsudvalget (A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
Euratomtraktaten;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Uanset den potentielle indvirkning af 
kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker bringe menneskeliv i fare. 
Der skal være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og sikringsaspekter, så 
vidt det er relevant, i Euratoms forsknings-

(4) Uanset den potentielle indvirkning af 
kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker, spredning af kernevåben 
og nuklear terrorisme bringe menneskeliv 
i fare. Der skal være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og sikringsaspekter, så 
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og uddannelsesprogram. vidt det er relevant, i Euratoms forsknings-
og uddannelsesprogram. Der skal ligeledes 
være fokus på tredjelande, som grænser 
op til EU, samt grænseoverskridende 
aspekter af nuklear sikkerhed, som 
fremhæver EU's merværdi. 

Or. en

Begrundelse

Det er altid vigtigt at fremhæve den potentielle risiko, som spredning af kernevåben og 
nuklear terrorisme udgør. I betragtning af karakteren af radioaktivitet er det ligeledes vigtigt 
at bemærke de nukleare anlæg, som er beliggende uden for EU's område, men som potentielt 
kan påvirke EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom alle medlemsstater har 
nukleare anlæg eller bruger radioaktive 
materialer, særlig til medicinske formål, 
anerkender Rådet i sine konklusioner af 2. 
december 2008 det fortsatte behov for 
ekspertise på det nukleare område, navnlig 
gennem tilstrækkelig forskningstilknyttet 
uddannelse, som koordineres på 
fællesskabsplan.

(5) Eftersom alle medlemsstater har 
nukleare anlæg eller bruger radioaktive 
materialer, særlig til medicinske formål, 
anerkender Rådet i sine konklusioner af 2. 
december 2008 det fortsatte behov for 
ekspertise på det nukleare område, navnlig 
gennem tilstrækkelig forskningstilknyttet 
uddannelse såvel som forbedrede 
arbejdsvilkår, som koordineres på 
fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den ringe, men potentielle, fare for, at atomforskere og arbejdstagere 
udsættes for skadelige materialer, bør det erindres, at EU aldrig bør ophøre med at forsøge 
at forbedre de sikkerhedsstandarder, der omfatter de berørte parter.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet7, har Fællesskabet 
forpligtet sig til at deltage i ITER's 
opførelse og dens fremtidige udnyttelse. 
Fællesskabets bidrag forvaltes gennem "det 
europæiske fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007. 
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt.

(6) Ved at undertegne aftalen om oprettelse 
af Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER, der 
skal forestå den fælles gennemførelse af 
ITER-projektet7, har Fællesskabet 
forpligtet sig til at deltage i ITER's 
opførelse og dens fremtidige udnyttelse. 
Fællesskabets bidrag forvaltes gennem "det 
europæiske fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling" (i det følgende 
benævnt Energi fra Fusion), som er oprettet 
ved Rådets beslutning af 27. marts 2007. 
Aktiviteterne i Energi fra Fusion, herunder 
ITER, reguleres ved en separat retsakt.
Dog skal finansiering af ITER-projektet 
sikres gennem den flerårige finansielle 
ramme.

Or. en

Begrundelse

Selv om ITER-projektet i stor udstrækning vil blive behandlet i henhold til en anden retsakt, 
er det Europa-Parlamentets ansvar at signalere til Kommissionen og Rådet for Den 
Europæiske Union, at finansieringen af projektet bør sikres under den flerårige finansielle 
ramme som førhen. Kommissionen har ikke fremsat en logisk begrundelse for, hvorfor 
projektet bør tages ud.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at supplere EU's øvrige 
prioriteter i de kommende årtier bør 
rammerne for forskning i nuklear fission 
støtte EU's eksisterende målsætninger og 
forslag, såsom den strategiske 
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energiteknologiplan (SET-planen) og 
energikøreplanen 2050. Rammerne bør 
ligeledes støtte det europæiske 
industriinitiativ for bæredygtig kernekraft 
(ESNII). Desuden bør rammerne så vidt 
muligt supplere bredere EU-forslag med 
hensyn til samarbejde med tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at lægge vægt på, at rammerne bør supplere aftalte og fastlagte EU-prioriteter. 
Rammerne bør ligeledes støtte det europæiske industriinitiativ for bæredygtig kernekraft 
(ESNII), som blev lanceret i november 2010.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres til tiden. Dernæst skal der 
udformes en ambitiøs, men realistisk 
køreplan hen imod elektricitetsproduktion 
inden 2050. For at opfylde disse mål må 
det europæiske fusionsprogram omlægges. 
Der bør lægges stærkere vægt på aktiviteter 
til støtte for ITER. En sådan 
rationalisering bør gennemføres uden at 
bringe Europas førerposition i 
fusionsforskersamfundet i fare.

(7) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres til tiden, og de eksisterende 
tilknyttede og beslægtede 
projektaktiviteter, såsom Joint European 
Torus (JET), skal fortsat støttes. Dernæst 
skal der udformes en ambitiøs, men 
realistisk køreplan hen imod 
elektricitetsproduktion inden 2050. For at 
opfylde disse mål må det europæiske 
fusionsprogram omlægges. Der bør lægges 
stærkere vægt på aktiviteter til støtte for 
ITER, herunder sikring af en fuldstændig 
og gennemsigtig finansiering af projektet 
via den flerårige finansielle ramme. 
Garanti for finansiering inden for den 
flerårige finansielle ramme vil sikre 
Fællesskabets engagement i projektets 
succes på lang sigt og forhindre, at 
omkostningerne efterfølgende stiger 
eksponentielt. En af rammens 
væsentligste målsætninger er at bevare 
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Europas førerposition i 
fusionsforskersamfundet.

Or. en

Begrundelse

Foruden ITER er der andre væsentlige fusionsenergiprojekter, såsom JET, som har eksisteret 
i flere år og er en kilde til vigtig, igangværende forskning i den fremtidige fusionsenergi forud 
for ITER's planlagte startdato. Det er vigtigt for ITER-projektets gennemførlighed, at denne 
forskning fortsættes.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det Fælles Forskningscenter (JRC) bør 
fortsat yde uafhængig, kundedrevet 
videnskabelig og teknisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Fællesskabets politikker, 
navnlig på området for forskning og 
uddannelse i nuklear sikkerhed og sikring.

(8) Det Fælles Forskningscenter (JRC) bør 
fortsat yde uafhængig, kundedrevet 
videnskabelig og teknisk støtte til 
udformning, udvikling, gennemførelse og 
overvågning af Fællesskabets politikker og, 
hvor det er relevant, internationale 
politikker, navnlig på området for 
forskning og uddannelse i nuklear 
sikkerhed og sikring.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters interesse 
at udvikle en ramme til støtte for en fælles 
avanceret forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 

(10) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det er 
EU's opgave i alle medlemsstaters interesse 
at udvikle en ramme til støtte for en fælles 
avanceret forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 



PE489.630v01-00 10/38 PR\903020DA.doc

DA

sikkerhed, strålingsbeskyttelse og ikke-
spredning. Dette forudsætter uafhængig 
videnskabelig dokumentation, hvortil JRC 
kan yde et væsentligt bidrag. Dette 
anerkendes i Kommissions meddelelse 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ –
Innovation i EU"9, hvor Kommissionen
giver udtryk for, at den agter at styrke den 
videnskabelige dokumentation til brug for 
den politiske beslutningsproces gennem 
JRC. JRC agter at tage denne udfordring 
op ved at målrette forskningen i nuklear 
sikkerhed og sikring mod EU's politiske 
prioriteter.

sikkerhed, strålingsbeskyttelse, herunder 
forbedrede arbejdsvilkår for personer, der 
arbejder direkte med nukleare materialer, 
nedlukning af nukleare anlæg og ikke-
spredning. Dette forudsætter uafhængig 
videnskabelig dokumentation, hvortil JRC 
kan yde et væsentligt bidrag. Dette 
anerkendes i Kommissions meddelelse 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ –
Innovation i EU"9, hvor Kommissionen 
giver udtryk for, at den agter at styrke den 
videnskabelige dokumentation til brug for 
den politiske beslutningsproces gennem 
JRC. JRC agter at tage denne udfordring 
op ved at målrette forskningen i nuklear 
sikkerhed og sikring mod EU's politiske 
prioriteter.

Or. en

Begrundelse

Ud over de nødvendige standarder for arbejdsvilkår er det vigtigt at huske, at nedlukning af 
nukleare anlæg ligeledes er af afgørende betydning for fremtiden.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med det formål at uddybe 
forbindelserne mellem videnskab og 
samfund og forstærke den offentlige tillid 
til videnskab bør Euratomprogrammet 
tilskynde til informeret inddragelse af 
borgere og civilsamfundet i forsknings- og 
innovationsforhold ved at fremme 
naturvidenskabelig uddannelse, ved at gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, ved 
at udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, som imødegår 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at støtte deres 
deltagelse i aktiviteter under 
Euratomprogrammet.

(11) Med det formål at uddybe 
forbindelserne mellem videnskab og 
samfund og forstærke den offentlige tillid 
til videnskab bør Euratomprogrammet 
tilskynde til informeret inddragelse af 
borgere og civilsamfundet i forsknings- og 
innovationsforhold ved at fremme 
naturvidenskabelig uddannelse, ved at gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, ved 
at udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, som imødegår 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at støtte deres 
deltagelse i aktiviteter under 
Euratomprogrammet. Dette bør omfatte en 
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indsats med henblik på at gøre 
videnskabelige karrierer og 
forskerkarrierer attraktive for den næste 
generation af forskere, især hvis de 
kommer fra grupper, som er 
underrepræsenterede i 
forskningssektoren.

Or. en

Begrundelse

Selv om der findes megen ekspertise inden for nuklear forskning i EU, er det af afgørende 
betydning, at den næste generation af forskere bliver involveret i kernevidenskab. I øjeblikket 
er kvinder underrepræsenterede i forskersamfundet såvel som i andre grupper, hvilket er en 
problemstilling, der skal tages hånd om.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Euratomprogrammet bør medvirke til 
at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i EU. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

Euratomprogrammet bør søge at fremme
forskererhvervets tiltrækningskraft i EU
ved at have som overordnet mål at gøre 
videnskaben mere synlig i samfundet, 
men også ved at sigte mod at forhindre 
enhver mangel på kvalificeret 
arbejdskraft i EU eller "hjerneflugt" fra 
EU til tredjelande. Selv om der i øjeblikket 
findes megen ekspertise i EU, er det af 
afgørende betydning, at en ny generation 
af atomforskere bliver uddannet i alle 
aspekter af nuklear forskning. 
Euratomprogrammet vil også forsøge på 
alle niveauer at skabe europæisk 
merværdi for alle, der ønsker at deltage i 
nuklear forskning. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.
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Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør også opnås større effekt ved at 
kombinere Euratomprogrammet og midler 
fra den private sektor med offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan medvirke til 
realisering af EU's mere overordnede mål 
for konkurrenceevnen. Der bør lægges 
særlig vægt på inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder.

(16) Der bør også opnås større effekt ved at 
kombinere Euratomprogrammet og midler 
fra den private sektor med offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan medvirke til 
realisering af EU's mere overordnede mål 
for konkurrenceevnen. Der bør lægges 
særlig vægt på inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).
Nødvendigheden af at øge små og 
mellemstore virksomheders anvendelse af 
tilgængelig EU-finansiering skal gælde 
for dem, der arbejder med nuklear 
forskning, således som den gør på andre 
områder. Euratomrammen bør støtte små 
og mellemstore virksomheder i alle led i 
innovationskæden, især aktiviteter tættere 
på markedet, bl.a. gennem anvendelse af 
innovative finansielle instrumenter. En 
sådan støtte bør omfatte det SMV-
specifikke instrument samt alle de 
reviderede finansielle instrumenter, som 
bør tilvejebringe passende 
foranstaltninger til at frigøre de små og 
mellemstore virksomheders fulde 
innovationspotentiale, og som vil blive 
tilgængelige gennem Horisont 2020-
finansieringsprogrammet og lignende 
programmer, såsom programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og små 
og mellemstore virksomheder (2014 –
2020) (COSME).

Or. en
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Begrundelse

Horisont 2020 har til formål at forbedre små og mellemstore virksomheders situation i hele 
EU. De små og mellemstore virksomheder er af central betydning for jobskabelsen i hele EU, 
men har vanskeligt ved at skaffe sig adgang til EU-finansiering på grund af den 
administrative byrde og er ofte underrepræsenterede inden for nuklear forskning. Der bør 
træffes behørige foranstaltninger på alle niveauer for at sikre en rimelig balance mellem 
erhvervslivet, de små og mellemstore virksomheder og den akademiske verden, når der 
nedsættes grupper af uafhængige eksperter. Navnlig skal små og mellemstore virksomheder 
ikke blot have adgang til de målrettede SMV-instrumenter, men deres potentiale bør ligeledes 
øges ved hjælp af simplifikation.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Euratomprogrammet bør fremme 
samarbejde, navnlig på 
sikkerhedsområdet, med tredjelande på 
grundlag af fælles interesse og gensidigt 
udbytte.

(7) Programmet bør navnlig tage hensyn 
til alle nukleare anlæg i tredjelande, som 
grænser op til EU, især hvis et anlæg er 
beliggende i et område med risiko for 
naturkatastrofer. Internationalt 
samarbejde om kerneenergi bør omfatte 
passende instrumenter til at sikre 
gensidige finansielle forpligtelser. Disse 
skal omfatte kooperative kontrakter og 
gensidige finansielle forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

På topmødet om nuklear sikkerhed i Seoul i 2012 udtrykte formand Van Rompuy, at han 
ønsker at se en "global sikkerhedskultur" vokse frem. Det er vigtigt, at EU bidrager til alle 
forsøg på at forbedre standarderne for nuklear sikkerhed på verdensplan.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i EU's støtte til 

(19) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i EU's støtte til 
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forskning blev anerkendt af Rådet den 4. 
februar 2011, som opfordrede til en ny 
balance mellem tillid og kontrol og mellem 
risikovillighed og risikominimering. 
Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 11. november 2010 om 
forenkling af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne11 til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne.

forskning blev anerkendt af Rådet den 4. 
februar 2011, som opfordrede til en ny 
balance mellem tillid og kontrol og mellem 
risikovillighed og risikominimering. 
Europa-Parlamentet har gentagne gange 
opfordret til en ændring i retning af en 
langt større administrativ og finansiel 
forenkling. Europa-Parlamentet opfordrede 
i sin beslutning af 11. november 2010 om 
forenkling af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne11 til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne. Euratomprogrammet bør 
ligeledes på behørig vis tage hensyn til 
forskersamfundets bekymringer og 
anbefalinger som udtrykt i 
ekspertgruppens endelige rapport om den 
foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram af 12. november 2010 
samt Kommissionens grønbog af 9. 
februar 2011 "Fra udfordringer til 
muligheder: Mod en fælles strategisk 
ramme for EU-finansiering af forskning 
og innovation". 

Or. en

Begrundelse

Rammerne bør følge Horisont 2020's forenklingsdagsorden og vil følge forordningen om 
deltagelsesregler. Det er håbet, at dette vil fritage små og mellemstore virksomheder, 
universiteter og andre fra den administrative byrde, som de tidligere rammeprogrammer 
forårsager, og gøre det lettere at udarbejde forslag og forvalte projekter, og ligeledes bør 
muligheden for en undtagelsesmulighed for visse deltagere, såsom universiteter og 
organisationer med almennyttige formål, som allerede har vedtaget et komplet 
kalkulationssystem, overvejes. 
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden og udvidelsen af 
Parlamentets rolle i henseende til 
budgetproceduren bør de juridiske 
rammer drøftes.

Or. en

Begrundelse

Efter Lissabontraktaten kan Parlamentet på lige fod med Rådet godkende EU's budget. 
Europa-Parlamentet vedtog 2011/0046(NLE) i 2011, hvori det opfordrede til at indlede en 
proces med henblik på ændring af Euratomtraktaten, som skal styrke traktatens bestemmelser 
om Europa-Parlamentets oplysnings- og medbestemmelsesrettigheder inden for forsknings-
og miljøbeskyttelsesspørgsmål inden for Euratom, for bl.a. at lette fremtidige 
budgetprocedurer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Euratomprogrammets overordnede mål 
er at forbedre den nukleare sikkerhed, 
sikring og strålingsbeskyttelse og at 
bidrage til den langsigtede dekarbonisering 
af energisystemet på en sikker og effektiv 
måde. Det overordnede mål opfyldes ved 
hjælp af de aktiviteter, der er angivet i 
bilag I, i form af direkte og indirekte 
aktioner, som omhandler de specifikke mål 
i stk. 2 og 3.

1. Euratomprogrammets overordnede mål 
er at forbedre den nukleare sikkerhed, 
sikring og strålingsbeskyttelse, at bidrage 
til den langsigtede dekarbonisering af 
energisystemet på en sikker og effektiv 
måde, at bidrage til andre 
forskningsområder relateret til nuklear 
forskning, såsom medicinsk forskning, og 
at sikre den europæiske nukleare 
forsknings fremtid på lang sigt. Det 
overordnede mål opfyldes ved hjælp af de 
aktiviteter, der er angivet i bilag I, i form af 
direkte og indirekte aktioner, som 
omhandler de specifikke mål i stk. 2 og 3.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte sikker drift af nukleare systemer a) støtte sikker drift af alle eksisterende 
civile nukleare systemer

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme strålingsbeskyttelse d) fremme strålingsbeskyttelse og søge at 
opretholde de bedst mulige arbejdsvilkår 
for personer, der arbejder direkte med 
nukleare materialer

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fremme innovation og industriel 
konkurrenceevne

(g) fremme innovation og europæisk 
industrielt lederskab inden for fission og 
fusion

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket anses EU for et ledende ekspertiseområde for både fusion og fission, og det er 
vigtigt, at denne position ikke går tabt, således at den kan anvendes til at tiltrække nye 



PR\903020DA.doc 17/38 PE489.630v01-00

DA

forskere og investeringer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) støtte Horisont 2020's omtalte 
prioriteter: videnskabelig topkvalitet, 
industrielt lederskab og samfundsmæssige 
udfordringer

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020's tre mål, videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og samfundsmæssige 
udfordringer, støttes alle af nuklear forskning.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning samt 
nødberedskab

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning, 
nødberedskab samt arbejdsvilkår for 
personer, der arbejder direkte med 
nukleare materialer

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme videnforvaltning, uddannelse og (d) fremme videnforvaltning, uddannelse 
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erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, herunder at øge 
udbredelsen af nuklear forskning blandt 
europæiske forskere samt tiltrække 
forskere uden for EU

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte EU's politik inden for nuklear 
sikkerhed og den EU-lovgivning, der 
opstår i forbindelse hermed.

(e) støtte EU's politik inden for nuklear 
sikkerhed og den EU-lovgivning, der 
opstår i forbindelse hermed, herunder at 
arbejde hen imod udvikling af 
internationalt anerkendte standarder for 
fissionreaktorers nukleare sikkerhed. 

Or. en

Begrundelse

Rammeprogrammet for fission bør også fortsat støtte de demonstrationsreaktorer, der er i 
drift i EU som forberedelse til fremtidens fissionsreaktorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) afhjælpe enhver mangel på 
kvalificeret arbejdskraft i forhold til 
nuklear ekspertise og forhindre ethvert 
fremtidigt tab af arbejdskraft eller 
"hjerneflugt" af atomforskere fra EU.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) supplere alle påkrævede 
sikkerhedsforbedringer, som er foreslået 
på baggrund af de stresstest, der blev 
udført på alle kernereaktorer i EU og i 
tredjelande, som grænser op til EU.

Or. en

Begrundelse

Efter ulykken på atomkraftværket Fukushima Daiichi i Japan blev der i 2011 udført stresstest 
på alle kernekraftværker i EU. Det er vigtigt, at rammerne støtter alle EU's bestræbelser på 
at forbedre sikkerheden på anlæggene på baggrund af testresultaterne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) støtte Horisont 2020's 
forenklingsdagsorden og dermed reducere 
de administrative byrder af tidligere 
rammeprogrammer, især for SMV'er, 
universiteter og mindre 
forskningsinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Euratomprogrammet gennemføres på en 
sådan måde, at det sikres, at 

4. Euratomprogrammet gennemføres på en 
sådan måde, at det sikres, at 
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indsatsområderne og de støttede aktiviteter 
er relevante for ændrede behov og tager 
hensyn til, at videnskab, teknologi, 
innovation, politikudformning, markeder 
og samfundet hele tiden udvikler sig.

indsatsområderne og de støttede aktiviteter 
er relevante for ændrede behov og tager 
hensyn til, at videnskab, teknologi, 
innovation, politikudformning, markeder 
og samfundet hele tiden udvikler sig, samt 
de direkte konsekvenser af hændelser i 
forbindelse med nuklear sikkerhed, hvor 
usandsynlige sådanne hændelser end må 
antages at være.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle ramme for gennemførelsen 
af Euratomprogrammet er på 1 788 889 
mio. EUR. Beløbet fordeles således:

Den finansielle ramme for gennemførelsen 
af Euratomprogrammet er på [ 1 788 889 
mio. EUR.] Beløbet fordeles således:

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indirekte aktioner under programmet for 
fusionsforskning og –udvikling: 709 713 
mio. EUR

a) indirekte aktioner under programmet for 
fusionsforskning og –udvikling: [709 713 
mio. EUR;]

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ITER-projektet skal omfattes af 
rammerne og finansieres via den flerårige 
finansielle ramme på en fuldstændig og 
gennemsigtig måde.

Or. en

Begrundelse

ITER-projektet bør finansieres via den flerårige finansielle ramme for at forhindre enhver 
fornemmelse af manglende engagement i projektet, der kan opfattes som skadelig for 
Fællesskabets interesser. ITER's succes på lang sigt vil være bedre sikret ved fortsat 
finansiering via den flerårige finansielle ramme. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) direkte aktioner: 724 319 mio. EUR. c) direkte aktioner: [724 319 mio. EUR.]

Or. en

Begrundelse

Det samlede beløb vil være underlagt forhandlingerne om den finansielle ramme. Det 
samlede beløb, der tildeles fusion, fission og direkte aktioner, bør ikke være mindre end de 
beløb, der er anført her i udkastet, dog omfatter tallet for fission ikke ITER, og tallet for 
fission er næppe tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til gennemførelsen af Til gennemførelsen af 
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Euratomprogrammets indirekte aktioner 
afsættes højst 13,5 % til Kommissionens 
administrative udgifter.

Euratomprogrammets indirekte aktioner 
afsættes højst [13,5 %] til Kommissionens 
administrative udgifter.

Or. en

Begrundelse

De planlagte udgifter er for høje. For de fleste lignende forslag stiger Kommissionens 
administrative udgifter normalt ikke til mere end 8 %. Kommissionen har ikke fremlagt nogen 
begrundelse for denne væsentlige stigning.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fællesskabet gør yderligere brug af 
strukturfonde til nuklear forskning og 
sikrer, at fondene bliver bragt på linje 
med Fællesskabets forskningsprioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Programmer, der har til formål at 
fremme både nuværende og planlagt 
innovativ forskning, bør tillade, at 
nuklear forskning bliver tilføjet deres liste 
over relevante forskningskategorier. 
Eureka Eurostars-programmet og Marie 
Curie-aktiviteterne bør udvide deres 
deltagelsesregler, således at SMV'er, der 
er involveret i nuklear forskning, kan 
deltage.

Or. en
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Begrundelse

SMV'er er afgørende for Europas økonomi, men er ofte underrepræsenterede inden for 
nuklear forskning. Det er vigtigt, at visse EU-programmer, der er udformet med henblik på at 
forbedre små og mellemstore virksomheders situation, ikke udelukker dem, der er involveret i 
nuklear forskning.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Euratomprogrammet skal effektivt fremme 
ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsaspektet i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne.

Euratomprogrammet skal effektivt fremme 
ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsaspektet samt støtte 
målsætningen for Horisont 2020 med 
henblik på at adressere køn som et 
tværgående emne for at rette op på den 
manglende balance mellem mænd og 
kvinder.

Or. en

Begrundelse

Håbet er, at kvinder vil udgøre mindst 20 % af den forventede målgruppe af ph.d.-studerende 
og postdoktorale forskere, der er involveret i Euratoms fissionsprojekter og fusionsprogram.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsprogrammerne tager højde for 
det nationale, europæiske og internationale 
videnskabelige, teknologiske og innovative 
niveau og for relevante politiske, 
markedsmæssige og samfundsmæssige 
tendenser. De ajourføres efter behov.

3. Arbejdsprogrammerne tager højde for 
det nationale, europæiske og internationale 
videnskabelige, teknologiske og innovative 
niveau og for relevante politiske, 
markedsmæssige og samfundsmæssige 
tendenser. De ajourføres efter behov under 
hensyn til målsætningerne for Horisont 
2020.
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Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges særlig vægt på at sikre 
tilstrækkelig deltagelse af og 
innovationsindvirkning på små og 
mellemstore virksomheder i 
Euratomprogrammet. Kvantitative og 
kvalitative vurderinger af de små og 
mellemstore virksomheders deltagelse 
gennemføres som en del af evaluerings- og 
overvågningsordningerne.

1. Der lægges særlig vægt på at sikre 
tilstrækkelig deltagelse af og 
innovationsindvirkning på små og 
mellemstore virksomheder i 
Euratomprogrammet. Kvantitative og 
kvalitative vurderinger af de små og 
mellemstore virksomheders deltagelse 
gennemføres som en del af evaluerings- og 
overvågningsordningerne.

2. I betragtning af SMV-sektorens 
betydning for den europæiske økonomi og 
den nuværende underrepræsentation af 
SMV'er i atomindustrien skal rammen 
støtte alle bestræbelser på at lette den 
administrative byrde, som SMV'er 
pålægges, i overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Betydningen af SMV'er bør understreges, både på grund af deres betydning for den 
europæiske økonomi, men også på grund af, at de har været udsat for betydelige risici under 
den seneste krise.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bekæmpe alle former for spredning af 
kernevåben og ulovlig handel.
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Or. en

Begrundelse

Alle internationale forsøg på at bekæmpe spredning af kernevåben og ulovlig handel bør 
støttes. Der er endnu ikke udviklet fælles internationale sikkerhedsstandarder. EU bør 
imidlertid forsat støtte alle bestræbelser på at udvikle fælles internationale standarder, der 
svarer til dem, der findes i EU.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) støtte internationale bestræbelser med 
hensyn til udvikling af fælles 
internationale sikkerhedsstandarder.

Or. en

Begrundelse

Der er endnu ikke udviklet fælles internationale sikkerhedsstandarder. EU bør imidlertid 
forsat støtte alle bestræbelser på at udvikle fælles internationale standarder, der svarer til 
dem, der findes i EU.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) bidrage til forbedret videnudveksling.

Or. en

Begrundelse

Der er endnu ikke udviklet fælles internationale sikkerhedsstandarder. EU bør imidlertid 
forsat støtte alle bestræbelser på at udvikle fælles internationale standarder, der svarer til 
dem, der findes i EU.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges særlig vægt på alle reaktorer 
og nukleare anlæg i tredjelande, som 
geografisk er placeret meget tæt på 
medlemsstaternes område, især hvis de er 
beliggende tæt på farlige geografiske og 
geologiske steder.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer rettet mod bevidstgørelse og 
fremme af adgang til finansiering under 
Euratomprogrammet, navnlig for 
underrepræsenterede regioner eller 
deltagertyper

(a) initiativer rettet mod bevidstgørelse og 
fremme af adgang til finansiering under 
Euratomprogrammet, navnlig for 
underrepræsenterede regioner eller 
deltagertyper og navnlig med henblik på, 
at SMV'er øger anvendelsen af 
tilgængelig finansiering og deltager i 
passende programmer.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsøg på øget forenkling med hensyn til 
deltagelse meddeles til alle deltagere, 
herunder SMV'er og akademiske 
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institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Euratomprogrammet skal styrke 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation på det nukleare område og 
koordinere medlemsstaternes 
forskningsaktiviteter for derved at 
forhindre dobbeltarbejde, fastholde en 
kritisk masse på nøgleområder og sikre, at 
offentlige midler udnyttes bedst muligt.

Euratomprogrammet skal styrke 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation på det nukleare område og 
koordinere medlemsstaternes 
forskningsaktiviteter for derved at 
forhindre dobbeltarbejde, tilføre merværdi 
i EU, fastholde nøglekompetencer og en 
kritisk masse på nøgleområder og sikre, at 
offentlige midler udnyttes bedst muligt.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategien for at udvikle fusion som en 
pålidelig mulighed for kommerciel CO2-fri 
energiproduktion skal følge en køreplan 
med milepæle hen imod målet om 
elektricitetsproduktion inden 2050. For at 
gennemføre denne strategi skal der ske en 
radikal omstrukturering af aktiviteterne på 
fusionsområdet i EU, herunder styring, 
finansiering og forvaltning, for at sikre, at 
fokus flyttes fra ren forskning til
konstruktion, opførelse og drift af 
fremtidige anlæg, som f.eks. ITER, DEMO 
og senere anlæg. Dette forudsætter et nært 
samarbejde mellem hele EU's 

Strategien for at udvikle fusion som en 
pålidelig mulighed for kommerciel CO2-fri 
energiproduktion skal følge en køreplan 
med milepæle hen imod målet om 
elektricitetsproduktion inden 2050. For at 
gennemføre denne strategi skal der ske en 
radikal omstrukturering af aktiviteterne på 
fusionsområdet i EU, herunder styring, 
finansiering og forvaltning, for at sikre, at 
fokus flyttes fra ren forskning til 
konstruktion, opførelse og drift af 
fremtidige anlæg, som f.eks. ITER, DEMO 
og senere anlæg. Dette forudsætter et nært 
samarbejde mellem hele EU's 
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fusionsforskersamfund, Kommissionen og 
de nationale finansieringsorganer.

fusionsforskersamfund, Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion som energikilde 
ved at udnytte eksisterende og fremtidige 
fusionsanlæg (industrielt lederskab, 
samfundsmæssige udfordringer)

(e) Arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion som energikilde 
ved at udnytte eksisterende og fremtidige 
fusionsanlæg (industrielt lederskab; 
samfundsmæssige udfordringer)

Støtte aktiviteter til den fælles 
virkeliggørelse af ITER som en 
international forskningsinfrastruktur. 
Fællesskabet må som vært for projektet 
påtage sig et særligt ansvar inden for 
ITER-organisationen og får en ledende 
rolle, især ved forberedelse af 
anlægsområdet, oprettelse af ITER-
organisationen, dens ledelse og personale, 
samt generel teknisk og administrativ 
støtte.
Støtte de i XXXX/XXX/EU aftalte 
aktiviteter med henblik på forvaltning af 
projektet.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – litra i – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte alle bestræbelser på at fortsætte 
JET's arbejde efter afslutningen af den 
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eksperimentale fase, og, hvor det er 
muligt, støtte alle bestræbelser på at 
tiltrække internationale partnere med 
henblik på tilvejebringelse af yderligere 
finansiering. Disse bestræbelser bør 
omfatte gensidige aftaler om EU's 
fremtidige engagement i DEMO og andre 
planlagte fusionsreaktorer.

Or. en

Begrundelse

Eftersom ITER-projektet tidligst vil være driftsklart i 2020, er der ingen grund til at afslutte 
JET's arbejde fem år forud for ITER's tidligste driftsklare dato.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med JRC's nukleare aktiviteter er at 
støtte gennemførelsen af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom28 og 2011/70/Euratom29

samt Rådets konklusioner, der giver 
højeste prioritet til de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed i EU og 
internationalt. JRC skal navnlig mobilisere 
den nødvendige kapacitet og ekspertise til 
at bidrage til vurderingen og forbedringen 
af nukleare anlægs sikkerhed og den 
fredelige anvendelse af kerneenergi og 
andre ikke-fissionsanvendelser med det 
formål at skabe et videnskabeligt grundlag 
for relevant EU-lovgivning og efter behov 
reagere inden for rammerne af sin mission 
og kompetence over for nukleare uheld 
eller ulykker. Til det formål skal JRC 
gennemføre forskning og vurderinger, 
fastsætte referencer og standarder og 
tilbyde målrettet uddannelse. Det tilstræbes 
at skabe synergivirkninger med SNETP 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform) og andre tværgående initiativer.

Målet med JRC's nukleare aktiviteter er at 
støtte gennemførelsen af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom28 og 2011/70/Euratom29

samt Rådets konklusioner, der giver 
højeste prioritet til de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed i EU og 
internationalt. JRC skal navnlig mobilisere 
den nødvendige kapacitet og ekspertise til 
at bidrage til vurderingen og forbedringen 
af nukleare anlægs sikkerhed og den 
fredelige anvendelse af kerneenergi og 
andre ikke-fissionsanvendelser med det 
formål at skabe et videnskabeligt grundlag 
for relevant EU-lovgivning og efter behov 
reagere inden for rammerne af sin mission 
og kompetence over for nukleare uheld 
eller ulykker. Til det formål skal JRC 
gennemføre forskning og vurderinger, 
fastsætte referencer og standarder og 
tilbyde målrettet uddannelse. Det tilstræbes 
at skabe synergivirkninger med SNETP 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform) og andre tværgående initiativer.
JRC skal være opmærksom på de 
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offentliggjorte resultater af de 
"stresstest", der blev udført på alle 
eksisterende atomreaktorer i 2011 i 
overensstemmelse med EU's 
forordninger.

Or. en

Begrundelse

Dette bør også være i overensstemmelse med de EU-forordninger, som drøftes i øjeblikket, 
såsom instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område 2007-2013 
XXXXX/XXXX/EU.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning samt 
nødberedskab

(a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning, forbedre 
arbejdsvilkårene for personer, der 
arbejder med nukleare materialer, samt 
nødberedskab.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.2 – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC skal videreudvikle det videnskabelige 
grundlag for nuklear sikkerhed og sikring. 
Der skal lægges vægt på forskning i 
aktiniders, konstruktionsmaterialers og 
nukleare materialers grundlæggende 
egenskaber og opførsel. For at støtte 
standardisering i EU skal JRC tilvejebringe 
de nyeste nukleare standarder, 

JRC skal videreudvikle det videnskabelige 
grundlag for nuklear sikkerhed og sikring. 
Der skal lægges vægt på forskning i 
aktiniders, konstruktionsmaterialers og 
nukleare materialers grundlæggende 
egenskaber og opførsel. For at støtte 
standardisering i EU skal JRC tilvejebringe 
de nyeste nukleare standarder, 
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referencedata og målinger, herunder 
udvikling og gennemførelse af relevante 
databaser og vurderingsværktøjer. JRC skal 
støtte videreudviklingen af medicinske 
anvendelser, navnlig cancerbehandling 
baseret på alfabestråling.

referencedata og målinger, herunder 
udvikling og gennemførelse af relevante 
databaser og vurderingsværktøjer. JRC skal 
støtte videreudviklingen af medicinske 
anvendelser, navnlig cancerbehandling 
baseret på alfabestråling. JRC skal være 
opmærksom på Horisont 2020-
rammeprogrammets målsætninger og skal 
undgå, at der opstår en europæisk 
kompetencekløft eller "hjerneflugt".

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.2 – litra e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC skal styrke sin kompetence for at 
tilvejebringe den uafhængige 
videnskabelige og tekniske dokumentation, 
der er nødvendig for at støtte ny EU-
lovgivning om nuklear sikkerhed.

JRC skal styrke sin kompetence for at 
tilvejebringe den uafhængige 
videnskabelige og tekniske dokumentation, 
der er nødvendig for at støtte ny EU-
lovgivning om nuklear sikkerhed, og støtte 
højere standarder på internationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.2 – litra e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som Euratoms GIF-ansvarlige for 
Generation IV-forum (GIF) skal JRC 
fortsat koordinere Fællesskabets bidrag til 
GIF. JRC skal tilstræbe og videreudvikle 
det internationale forskningssamarbejde 
med centrale partnerlande og internationale 
organisationer (IAEA og OECD/NEA) 
med henblik på at fremme EU's politikker 

Som Euratoms GIF-ansvarlige for 
Generation IV-forum (GIF) skal JRC 
fortsat koordinere Fællesskabets bidrag til 
GIF. JRC skal tilstræbe og videreudvikle 
det internationale forskningssamarbejde 
med centrale partnerlande og internationale 
organisationer (IAEA og OECD/NEA) 
med henblik på at fremme EU's politikker 
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på området for nuklear sikkerhed. på området for nuklear sikkerhed og støtte 
internationale bestræbelser på at udvikle 
højere standarder.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde de overordnede 
målsætninger skal Euratomprogrammet 
støtte supplerende aktiviteter (direkte og 
indirekte, koordinering og stimulering af 
fælles programlægning), som sikrer synergi 
mellem forskning i løsning af fælles 
udfordringer (som f.eks. materialer, 
kølemiddelteknologi, nuklear 
datamodellering og simulering, 
fjernhåndtering, affaldshåndtering og 
strålingsbeskyttelse).

For at opfylde de overordnede 
målsætninger skal Euratomprogrammet 
støtte supplerende aktiviteter (direkte og 
indirekte, beskyttelse af arbejdstagere, 
koordinering og stimulering af fælles 
programlægning), som sikrer synergi 
mellem forskning i løsning af fælles 
udfordringer (som f.eks. materialer, 
kølemiddelteknologi, nuklear 
datamodellering og simulering, 
fjernhåndtering, affaldshåndtering og 
strålingsbeskyttelse).

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Euratomprogrammet kan bidrage til den 
gælds- og egenkapitalsfinansiering, der er 
udviklet under Horisont 2020-
rammeprogrammet, som skal udvides til at 
omfatte de målsætninger, der er nævnt i 
artikel 3.

Euratomprogrammet kan bidrage til den 
gælds- og egenkapitalsfinansiering, der er 
udviklet under Horisont 2020-
rammeprogrammet, som skal udvides til at 
omfatte de målsætninger, der er nævnt i 
artikel 3, og øge små og mellemstore 
virksomheders synlighed og deltagelse.

Or. en
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion som energikilde 
ved at udnytte eksisterende og fremtidige 
fusionsanlæg og udvikle materialer, 
teknologier og skitseprojekter

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedre den nukleare sikkerhed, herunder 
brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning samt 
nødberedskab

Forbedre den nukleare sikkerhed, herunder 
brændsels- og reaktorsikkerhed, 
affaldshåndtering og nedlukning,
beskyttelse af arbejdstagere samt 
nødberedskab;

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – punkt 1 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forebygge mangel på kvalificeret 
arbejdskraft inden for de centrale 
videnskabelige fag og ingeniørfag

Or. en
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BEGRUNDELSE

Introduktion

Horisont 2020-programmet giver EU mulighed for at opbygge alle aspekter af 
rammeprogrammerne, herunder udnyttelse af de positive resultater og reducering af 
manglerne. Det gælder både kerneforskning og alle andre aspekter af forskning i og uden for 
EU. 

Kommissionens oprindelige hensigt var at anvende Horisont 2020 som det første 
samlingsinstrument under et enkelt program, så det er kun passende, at det udvides til også at 
omfatte nuklear forskning, eftersom den nukleare forsknings bidrag til alle aspekter af EU's 
forskning forbliver af afgørende betydning. Horisont 2020's tre søjler skal optimere videnskab 
og industrielt lederskab og tackle de store sociale udfordringer, som EU og alle EU's borgere 
står over for, og de styrkes alle af medtagelsen af nuklear forskning og forskere, hvis 
udelukkelse fra Horisont 2020 ville hæmme EU i bestræbelserne på at nå disse mål. 

Uanset om en medlemsstat vælger at anvende kernekraft eller ej, kan og bør alle 
medlemsstater drage fordel af nuklear forskning, og de kan ligeledes drage fordel af den 
merværdi, som Euratomrammeprogrammet tilbyder. Euratom skal på alle niveauer sikre den 
mest effektive ressourceudnyttelse og undgå dobbeltarbejde i bestræbelserne på at fremme 
fremragende kvalitet inden for det nukleare område. 

Horisont 2020's ambitioner bør videregives over hele linjen med henblik på at behandle alle 
aspekter af nuklear forskning. Grundet Euratomrammeprogrammets karakter har Europa-
Parlamentet behandlet det nuværende Euratomrammeprogram 2012-2013 inden for de sidste 
par måneder under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) og 
(2011/0044(NLE)). At de fire rapporter bliver erstattet af en enkelt forordning, udgør et 
betydeligt skridt fremad, hvad angår forenkling, hvilket bør hilses velkommen. Med hensyn til 
de juridiske rammer opfordres der i de vedtagne rapporter konsekvent til en ny undersøgelse 
af Europa-Parlamentets rettigheder med hensyn til fremtidige budgetprocedurer. 

Ordføreren bemærker, at inden for den foreslåede finansielle ramme ser det foreslåede budget 
for fission til sammenligning lavt ud og beløber sig ikke til stigningen i den finansiering, som 
er blevet allokeret til andre aspekter af Horisont 2020. Når man overvejer det støttebeløb, som 
er stillet til rådighed for vedvarende energikilder under forskellige programmer, har fission 
som en anerkendt kulstoffattig teknologi ikke modtaget den samme grad af støtte. 

Det bør også erindres, at der sandsynligvis vil blive udstedt peer review-resultater i 
forbindelse med stresstestene inden for de kommende måneder. Mens disse vil repræsentere 
forskellige aspekter af nuklear sikkerhed, er det vigtigt at være opmærksom på de nye 
udfordringer i forbindelse med fissionsenergi i overvejelsen af det allokerede budget. Det 
projekterede budget på 13,5 % for administrationsudgifter forekommer urimeligt højt og skal 
revideres.
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ITER, JET og fremtiden for fusion

Kommissionens oprindelige forslag om at ITER's finansiering ikke skal omfattes af Horisont 
2020 og den flerårige finansielle ramme er ikke baseret på logiske, videnskabelige eller endda 
forsvarlige budgetmæssige udfordringer. Det er vigtigt, at EU's lederskab inden for 
fusionsforskning ikke trues, og at levedygtigheden af ITER-projektet, som der allerede er 
blevet investeret så mange mider i, ikke bør kompromitteres af Kommissionens manglende 
lyst til at inkludere den ekstra finansiering i sit samlede budget. 

Medtagelsen af ITER i FFR og Horisont 2020-finansieringsrammen vil skabe et komplet 
billede af de ressourcer, der afsættes til projektet, og bekræfte dets plads i EU's fremtidige 
forskning, og dette aspekt bør Parlamentet tage højde for. 

Ordføreren anmoder om at forsætte støtten til eksisterende beslægtede og supplerende 
projekter, såsom den fælles europæiske torus (JET), fortsætter med at tilvejebringe de mest 
akkurate oplysninger om arbejdet med fusionsenergi i Europa indtil nu. 2015 vil markere 
slutningen af den eksperimentale fase, men hvis EU virkelig er engageret i at omdanne ITER's 
forskning til brugbar energi, bør den støtte alle bestræbelser på at muliggøre drift af JET på 
længere sigt. 

Støtte af SET-planen 

Nuklear forskning spiller en betydelig rolle i realiseringen af den strategiske 
energiteknologiplan (SET-planen). Med henblik på at fortsætte planen og hjælpe med at 
opfylde to af Horisont 2020's grundsøjler (industrielt lederskab og store samfundsmæssige 
udfordringer) opfordrer ordføreren i sine ændringsforslag til, at arbejdet med SET-planen 
fortsættes i perioden 2013-2018 og derefter. Dette skal omfatte støtte til det arbejde, der 
udføres af platforme og organer, såsom det europæiske industriinitiativ for bæredygtig 
kernekraft, SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) og Implementing 
Geological Disposal Technical Platform.

Tværgående foranstaltninger

Mens spørgsmålet om forenkling vil blive drøftet på tværs af rammerne, især 
deltagelsesregler, ønsker ordføreren igen at fremhæve behovet for forenkling på alle niveauer 
og hilser forsøgene i Kommissionens forslag velkomne. Europa-Parlamentet har allerede 
forsøgt at indføre forenkling fra de tidligere rammerapporter om FP7 midtvejsevaluering 
(2011/2043(INI)), om forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning 
(2010/2079(INI)) og om grønbogen "Fra udfordringer til muligheder" (2011/2107(INI)), som 
alle fik bred opbakning i Parlamentet og afspejlede en sympati med erhvervslivet og den 
akademiske verden. Det er af afgørende betydning, at Kommissionen tager behovet for større 
forenkling alvorligt, og at den nye tilgang afspejler en ændring i Kommissionens tankegang, 
især med hensyn til dem, der ikke har ressourcer til at påtage sig den administrative byrde, og 
har en mere brugervenlig tilgang til belønning af dem, der kan fremvise fremragende 
standarder, hvor sådanne måtte forekomme, i stedet for dem, der har den administrative 
kapacitet. 
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Af forenklingshensyn bør man bevare konsistens på tværs af alle elementer i rammerne. 
Oprettelsen af en central mæglingsinstans, der er åben for støttemodtagere og Kommissionens 
tjenestemænd, med henblik på at skabe klarhed i tilfælde af divergerende fortolkninger, bør 
overvejes. Den foreslåede sænkning af revisionsgrænsen fra 375 000 EUR i FP7 til 325 000 
EUR i Horisont 2020 vil sandsynligvis føre til yderligere omkostninger og bureaukrati og bør 
tages op til overvejelse. Institutioners mulighed for at anvende fuldstændige økonomiske 
omkostningsberegningsmetoder til at gøre krav på dækning af faktiske omkostninger bør 
opretholdes. Mens mange af de forbedrede refusionsmetoder bør hilses velkommen, er det 
vigtigt, at der skabes yderligere klarhed omkring de forskellige former for refusionsmetoder 
for at undgå at skabe yderligere forvirring.

Horisont 2020's samfundsmæssige mål, som fremmer ligestilling mellem kønnene blandt 
forskere og forøger forskeres mobilitet, skal opretholdes konstant under dette program og bør 
matches med direkte og indirekte aktioner. 

Udbredt deltagelse og SMV'er

Kommissionen har søgt at fremhæve de små og mellemstore virksomheders vanskelige 
situation i hele Horisont 2020-rammeprogrammet, hvilket er meget relevant i betragtning af 
deres betydning for den europæiske økonomi og deres sårbarhed som følge af den finansielle 
krise. SMV'er er underrepræsenterede inden for mange områder af nuklear forskning, og der 
bør tages hånd om dette problem. Der bør træffes behørige foranstaltninger på alle niveauer 
for at sikre en rimelig balance mellem erhvervslivet, herunder de små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og den akademiske verden, når der nedsættes grupper af uafhængige 
eksperter. Især bør SMV'er ikke blot have adgang til de målrettede SMV-instrumenter, men 
forenkling bør desuden øge SMV'ernes potentiale. 

Euratomprogrammet bør have mulighed for at bidrage med både gælds- og 
egenkapitalsfinansiering, som skal forbedre SMV-finansieringen. I fortsættelse af indsatsen 
for en øget deltagelse bør eksisterende faciliteter, som finansierer SMV'er, såsom Eureka 
Stars-programmet, såvel som en del af Marie Curie-aktiviteterne, som er et tidligere yderst 
vellykket program, få opjusteret budgettet.

Det er yderst vigtigt at anvende innovative finansielle instrumenter i hele Horisont 2020-
rammeprogrammet, og det bør ikke være svært for SMV'er at få adgang til dem. I sin 
meddelende rolle bør JRC betragte det som en direkte aktion at øge SMV'ers anvendelse af 
Euratom og andre fonde og udvikle relevante kommunikationsstrategier.

Forebyggelse af en "kompetencekløft" eller "hjerneflugt"

Hvad angår Horisont 2020's anden søjle, industriel ledelse, er det yderst vigtigt at undgå en 
"kompetencekløft" inden for kerneindustrien, og at al nødvendig uddannelse og ekspertise 
inden for alle aspekter af fission og fusion holdes inden for EU. For at afhjælpe denne risiko 
foreslår ordføreren en forbedring af arbejdsvilkårene for forskere i sine ændringsforslag.

Det Europæiske Forskningsråd vil spille en vigtig rolle i forbindelse med tiltrækning og 
fastholdelse af fremragende forskning i Europa, og dets rolle bør anerkendes. Budgettet for 
EFR bør ikke ligge under den foreslåede stigning på 77 %. 
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Internationalt samarbejde 

Vigtigheden af internationalt samarbejde skal gentages, ikke blot med henblik på at vedtage 
og fremme anerkendte forbedrede sikkerhedsforanstaltninger, men også med henblik på at 
fremme EU's kerneindustris adgang til nye vækstmarkeder. 

Generelt er der manglende klarhed med hensyn til internationalt samarbejde i Horisont 2020-
forslagene, og det er vigtigt, at dets betydning fremhæves i klare vendinger. Der er også 
behov for, at samarbejde med partnere uden for EU filtreres til internationalt plan, og der børe 
være en gennemsigtig mekanisme, der tager sig af dette.

Mange af de reaktorer, der bliver bygget nu og i de kommende tre årtier, er beliggende uden 
for EU og i ikke-OECD-lande, hvilket udgør en stor mulighed for at eksportere europæiske 
sikkerhedsstandarder og for, at forskere, der er uddannet i EU, og virksomheder, der er 
beliggende i EU, kan benytte lejligheden til at hjælpe nye kernevåbenstater med at udjævne en 
eventuel mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det udgør også en stor mulighed for mange 
lande uden for EU og ikke-OECD-lande for at blive præsenteret for sikkerhedsstandarderne 
og de gode resultater, der er fremherskende i EU.

I sine ændringsforsalg har ordføreren fremhævet adskillige aspekter, som skal tages i 
betragtning i forbindelse med dette emne, såsom den potentielle indvirkning, som nuklear 
energi kan have på spredning af kernevåben og nuklear terrorisme, såvel som 
grænseoverskridende aspekter af den nukleare sikkerhed.   

Øvrige EU-fonde

Man bør anerkende den rolle, som strukturfonde kan spille for at hjælpe med at finansiere 
kerneforskningsprojekter, såsom SUSEN i Tjekkiet, og regionerne bør opmuntres til at 
anvende EFRU-finansiering til at udvikle strategier for intelligent specialisering til at hjælpe 
med at udvikle regionale klynger.


