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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: [...].



PR\903020SV.doc 3/36 PE489.630v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...........5

MOTIVERING ......................................................................Error! Bookmark not defined.



PE489.630v01-00 4/36 PR\903020SV.doc

SV



PR\903020SV.doc 5/36 PE489.630v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings-
och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och innovation
(KOM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0812),

– med beaktande av artikel 7 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7-0009/2012),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0000/2012).

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

Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kärnenergi är visserligen av betydelse 
för energiförsörjningen och den 
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 
kan allvarliga kärntekniska olyckor skada 
människors hälsa. Kärnsäkerhet och, i 
förekommande fall, andra 
säkerhetsaspekter bör därför ges största 

(4) Kärnenergi är visserligen av betydelse 
för energiförsörjningen och den 
ekonomiska utvecklingen, men samtidigt 
kan allvarliga kärntekniska olyckor, 
spridning av kärnmaterial och nukleär 
terrorism skada människors hälsa. 
Kärnsäkerhet och, i förekommande fall, 
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möjliga vikt i Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram.

andra säkerhetsaspekter bör därför ges 
största möjliga vikt i Euratoms forsknings-
och utbildningsprogram. Uppmärksamhet 
måste även riktas mot tredjeländer som 
gränsar till unionen samt 
gränsöverskridande aspekter av 
kärnsäkerhet som betonar det mervärde 
som unionen kan tillföra. 

Or. en

Motivering

Det är alltid viktigt att betona den möjliga risken som utgörs av spridning av kärnmaterial 
och nukleär terrorism. Med tanke på radioaktivitetens art, är det även viktigt att beakta vissa 
kärnenergianläggningar som inte är på unionens territorium men som eventuellt påverkar 
det.

Ändringsförslag 2

Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom alla medlemsstater har 
kärntekniska anläggningar eller använder 
radioaktiva material, särskilt för 
medicinska ändamål, har rådet i sina 
slutsatser av den 2 december 2008 erkänt 
att det finns ett kontinuerligt behov av 
kompetens på kärnenergiområdet, särskilt 
genom satsningar på praktisk och teoretisk 
utbildning kopplat till forskning och
samordnat på gemenskapsnivå.

(5) Eftersom alla medlemsstater har 
kärntekniska anläggningar eller använder 
radioaktiva material, särskilt för 
medicinska ändamål, har rådet i sina 
slutsatser av den 2 december 2008 erkänt 
att det finns ett kontinuerligt behov av 
kompetens på kärnenergiområdet, särskilt 
genom satsningar på praktisk och teoretisk 
utbildning kopplat till forskning och 
förbättrade arbetsvillkor som samordnas
på gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

Med tanke på den lilla men möjliga risken att kärnforskare och arbetare utsätts för farligt 
material, är det viktigt att komma ihåg att unionen aldrig ska upphöra att försöka förbättra 
säkerhetskraven för de inblandade.
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Ändringsförslag 3

Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet. 
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007. 
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt.

Gemenskapen har åtagit sig att delta i 
uppförandet av Iter och den senare driften 
av anläggningen genom att underteckna ett 
avtal om upprättandet av en internationell 
fusionsenergiorganisation för gemensamt 
genomförande av Iterprojektet. 
Gemenskapens bidrag administreras av det 
europeiska gemensamma företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi (nedan 
kallat Fusion för energi) som inrättades 
genom rådets beslut av den 27 mars 2007. 
Verksamheten inom Fusion för energi, 
inklusive Iter, kommer att regleras genom 
en särskild rättsakt. Iterprojektets 
finansiering måste dock tryggas genom 
den fleråriga budgetramen.

Or. en

Motivering

Även om Iterprojektet till stor del behandlas i en annan lagstiftningsakt är det 
Europaparlamentets ansvar att signalera åt kommissionen och Europeiska unionens råd att 
projektets finansiering bör tryggas i den fleråriga budgetramen såsom tidigare. 
Kommissionen har inte gett någon logisk orsak till varför det borde tas bort.

Ändringsförslag 4

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att komplettera övriga 
unionsprioriteringar för de kommande 
årtiondena bör regelverket för forskning 
inom kärnklyvning stödja unionens 
befintliga målsättningar och förslag, som 
den strategiska EU-planen för 
energiteknik (SET-planen) samt 
färdplanen för energi 2050. Detta 
regelverk bör även stödja det europeiska 
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industriella initiativet för hållbar 
kärnenergi. Regelverket bör även 
komplettera mer omfattande 
unionsförslag som gäller samarbete med 
tredjeländer så långt det är möjligt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att regelverket kompletterar överenskomna och etablerade 
unionsprioriteringar. Regelverket bör även ytterligare stödja det europeiska industriella 
initiativet för hållbar kärnenergi som inleddes i november 2010.

Ändringsförslag 5

Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att fusion ska bli ett trovärdigt 
alternativ för kommersiell 
energiproduktion krävs det, för det första, 
att uppförandet av Iter slutförs på ett 
framgångsrikt sätt och enligt tidsschemat, 
och att anläggningens verksamhet inleds. 
För det andra måste man fastställa en 
ambitiös men ändå realistisk färdplan mot
elproduktion senast 2050. Om dessa mål 
ska kunna nås måste det europeiska 
fusionsprogrammet få en ny inriktning. 
Större fokus måste läggas på de 
verksamheter som stöder Iter. Denna 
rationalisering bör åstadkommas utan att
Europas ledande ställning på 
fusionsenergiområdet äventyras.

För att fusion ska bli ett trovärdigt 
alternativ för kommersiell 
energiproduktion krävs det, för det första, 
att uppförandet av Iter slutförs på ett 
framgångsrikt sätt och enligt tidsschemat, 
och att anläggningens verksamhet inleds, 
samt ett fortsatt stöd för aktiviteter inom 
ramen för befintliga anknutna och 
kompletterande projekt som JET-projektet 
(Joint European Torus). För det andra 
måste man fastställa en ambitiös men ändå 
realistisk färdplan mot elproduktion senast 
2050. Om dessa mål ska kunna nås måste 
det europeiska fusionsprogrammet få en ny 
inriktning. Större fokus måste läggas på de 
verksamheter som stöder Iter, inbegripet 
säkerställande av finansiering inom den 
fleråriga budgetramen på ett fullständigt 
och öppet sätt. Genom att garantera 
finansiering inom den fleråriga 
budgetramen garanteras gemenskapens 
åtagande om projektets långsiktiga 
framgång och därmed förhindras en 
kraftig ökning av kostnaderna. Att bevara
Europas ledande ställning på 
fusionsenergiområdet är ett väsentligt syfte 
inom detta ramverk.
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Or. en

Motivering

Förutom Iter finns det andra betydande fusionsenergiprojekt, exempelvis JET, som har verkat 
i flera år och som utfört viktig, fortlöpande forskning om fusionsenergins framtid innan det 
planerade startdatumet för Iter. Med tanke på Iterprojektets bärkraftighet är det viktigt att 
denna forskning fortsätter.

Ändringsförslag 6

Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) bör också i fortsättningen 
tillhandahålla oberoende och kundstyrt 
vetenskapligt och tekniskt stöd vid 
fastställandet, utvecklingen, 
genomförandet och övervakningen av 
gemenskapspolitiken, särskilt på områdena 
kärnsäkerhet samt forskning och utbildning 
på säkerhetsområdet.

(8) Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) bör också i fortsättningen 
tillhandahålla oberoende och kundstyrt 
vetenskapligt och tekniskt stöd vid 
fastställandet, utvecklingen, 
genomförandet och övervakningen av 
gemenskapspolitiken och, där det är 
relevant, internationell politik, särskilt på 
områdena kärnsäkerhet samt forskning och 
utbildning på säkerhetsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, med särskild fokus på 
säkerhet, strålskydd och icke-spridning. En 
förutsättning är att man har tillgång till 

(10) Det är upp till varje medlemsstat att 
avgöra om den vill använda sig av 
kärnenergi eller inte. Samtidigt är det 
unionens uppgift att, i alla medlemsstaters 
intresse, utveckla ett ramverk för att stödja 
gemensam spetsforskning, 
kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsbevarande när det gäller 
kärnklyvningsteknik, med särskild fokus på 
säkerhet, strålskydd, inbegripet förbättrade 
arbetsvillkor för personer som arbetar 
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oberoende vetenskaplig information, och 
där kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 
påpekades i kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden.

direkt med kärnmaterial, 
kärnkraftsavveckling och icke-spridning. 
En förutsättning är att man har tillgång till 
oberoende vetenskaplig information, och 
där kan JRC ge ett avgörande bidrag. Detta 
påpekades i kommissionens meddelande 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen, där 
kommissionen angav att man med hjälp av 
JRC ville stärka den vetenskapliga 
grundvalen för olika politikområden. JRC 
är berett att ta itu med denna utmaning 
genom att fokusera sin 
kärnsäkerhetsforskning på unionens 
prioriterade politikområden.

Or. en

Motivering

Utöver de nödvändiga arbetsvillkorsstandarderna är det viktigt att komma ihåg att 
kärnkraftsavveckling även är av stor betydelse för framtiden.

Ändringsförslag 8

Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Euratomprogrammet bör främja 
allmänhetens och det civila samhällets 
kunskaper om och intresse för forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig 
kunskap mer tillgänglig, ta fram 
ansvarsfulla forsknings- och 
innovationsplaner som motsvarar 
allmänhetens och det civila samhällets 
prioriteringar och förväntningar samt 
underlätta dessa aktörers deltagande i 
Euratomprogrammets verksamhet. Syftet 
med detta är att fördjupa förhållandet 
mellan vetenskap och samhälle och öka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen.

(11) Euratomprogrammet bör främja 
allmänhetens och det civila samhällets 
kunskaper om och intresse för forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig 
kunskap mer tillgänglig, ta fram 
ansvarsfulla forsknings- och 
innovationsplaner som motsvarar 
allmänhetens och det civila samhällets 
prioriteringar och förväntningar samt 
underlätta dessa aktörers deltagande i 
Euratomprogrammets verksamhet. Syftet 
med detta är att fördjupa förhållandet 
mellan vetenskap och samhälle och öka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen.
Detta bör inbegripa att se till att arbete 
inom vetenskap och forskning är 
attraktivt för följande generation forskare, 
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i synnerhet för dem som tillhör 
underrepresenterade grupper inom 
forskningsområdet.

Or. en

Motivering

Även om det finns många kärnforskningsexperter inom unionen är det viktigt att involvera 
följande generation forskare i kärnvetenskapen. För närvarande är kvinnor 
underrepresenterade bland både forskare och övriga grupper, vilket måste åtgärdas.

Ändringsförslag 9

Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Euratomprogrammet bör bidra till att 
göra forskaryrket mer attraktivt i unionen. 
Vederbörlig hänsyn bör tas till den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare, 
liksom andra tillämpliga referensramar 
som tagits fram inom det europeiska 
forskningsområdet. Samtidigt bör det 
beaktas att dessa normer är av frivillig 
natur.

Euratomprogrammet bör söka främja att 
göra forskaryrket mer attraktivt i unionen, 
med det allmänna målet att öka 
vetenskapens synlighet i samhället men 
även i syfte att förhindra kunskapsluckor 
inom unionen och kompetensflykt från 
unionen till tredjeländer. Medan mycket 
sakkunskap för närvarande finns inom 
unionen är det ytterst viktigt att en ny 
generation kärnforskare utbildas inom 
alla kärnforskningsområden. 
Euratomprogrammet kommer också på 
alla nivåer att söka ge ett europeiskt 
mervärde för dem som söker delta i 
kärnforskning. Vederbörlig hänsyn bör tas 
till den europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare, 
liksom andra tillämpliga referensramar 
som tagits fram inom det europeiska 
forskningsområdet. Samtidigt bör det 
beaktas att dessa normer är av frivillig 
natur.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är också troligt att effekten skulle 
bli större om man kombinerade medel från 
Euratomprogrammet med sådana från den 
privata sektorn, inom ramen för offentlig-
privata partnerskap på sådana 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 
särskilt ta fasta på deltagandet från små och 
medelstora företag.

(16) Det är också troligt att effekten skulle 
bli större om man kombinerade medel från 
Euratomprogrammet med sådana från den 
privata sektorn, inom ramen för offentlig-
privata partnerskap på sådana 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft. Man bör 
särskilt ta fasta på deltagandet från små och 
medelstora företag. Behovet att öka små 
och medelstora företags användning av 
tillgänglig gemenskapsfinansiering måste 
gälla för dem som fungerar inom 
kärnforskning på samma sätt som inom 
andra områden. Euratoms ramprogram 
bör stödja små och medelstora företag på 
alla stadier i innovationskedjan, särskilt 
inom verksamhet som ligger närmare 
marknaden, bland annat genom 
användning av innovativa 
finansieringsinstrument. Sådant stöd bör 
inbegripa det särskilda instrumentet för 
små och medelstora företag samt alla 
reviderade finansieringsinstrument som 
bör inrätta lämpliga åtgärder för att 
frigöra hela innovationspotentialen i små 
och medelstora företag och som blir 
tillgängliga genom Horisont 2020-
finansieringsprogrammet samt genom 
liknande program, exempelvis 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (2014–2020) (COSME).

Or. en

Motivering

Horisont 2020 syftar till att förbättra situationen för små och medelstora företag inom hela 
unionen. Små och medelstora företag är nyckeln till nya arbetstillfällen inom unionen, men 
har ofta svårigheter att få unionsfinansiering på grund av den administrativa bördan och är 
ofta underrepresenterade inom kärnforskning. Lämpliga åtgärder bör vidtas på alla nivåer 
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för att garantera en tillfredsställande balans mellan industrin, små och medelstora företag 
och den akademiska världen vid utseende av grupper av oberoende experter. Särskilt små och 
medelstora företag måste inte endast ha tillgång till instrument inriktade på små och 
medelstora företag, utan förenklingen bör öka små och medelstora företags potential.

Ändringsförslag 11

Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Euratomprogrammet bör främja 
samarbete med tredjeländer utifrån 
gemensamma intressen och ömsesidig
nytta. Detta gäller särskilt på 
säkerhetsområdet.

(17) Programmet bör framför allt ta i 
beaktande alla kärnenergianläggningar i 
tredjeländer som gränsar till unionen, 
särskilt om de ligger i områden som är 
känsliga för naturkatastrofer. Det 
internationella samarbetet inom 
kärnenergi bör innehålla lämpliga 
instrument för att garantera ömsesidiga
finansiella förpliktelser. Detta måste 
innefatta samarbetskontrakt och 
ömsesidiga finansiella förpliktelser.

Or. en

Motivering

Vid kärnsäkerhetstoppmötet i Seoul 2012 sade rådets ordförande Herman Van Rompuy att 
han skulle vilja att en ”global säkerhetskultur” växer fram. Det är viktigt att unionen bidrar 
till alla försök till att öka kärnsäkerhetsnormerna i hela världen.

Ändringsförslag 12

Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Europeiska rådet påpekade den 
4 februari 2011 att det behövs en ny 
strategi för kontroller och riskhantering 
inom unionens forskningsfinansiering, och 
att man måste hitta en ny balans mellan 
förtroende och kontroll, liksom mellan 
risktagande och riskförebyggande. I 
Europaparlamentets resolution av den 
11 november 2010 on simplifying the 

(19) Europeiska rådet påpekade den 
4 februari 2011 att det behövs en ny 
strategi för kontroller och riskhantering 
inom unionens forskningsfinansiering, och 
att man måste hitta en ny balans mellan 
förtroende och kontroll, liksom mellan 
risktagande och riskförebyggande. 
Europaparlamentet har flera gånger krävt 
en övergång mot en mycket mer förenklad 
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implementation of the Research 
Framework Programmes krävdes en 
pragmatisk förändring mot administrativ 
och finansiell förenkling, och där hävdades 
också att unionens forskningsfinansiering 
bör baseras mer på förtroende och 
risktolerans gentemot deltagarna.

administration och finansiering. I sin 
resolution av den 11 november 2010 om 
förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning krävde 
Europaparlamentet en pragmatisk 
förändring mot administrativ och finansiell 
förenkling, och där hävdades också att 
unionens forskningsfinansiering bör 
baseras mer på förtroende och risktolerans 
gentemot deltagarna. Euratomprogrammet 
bör även ta vederbörlig hänsyn till 
forskarsamfundets intressen och 
rekommendationer på det sätt som anges i 
expertgruppens slutrapport ”Interim 
Evaluation of the 7th Framework 
programme” av den 12 november 2010 
samt i kommissionens grönbok ”Från 
utmaningar till möjligheter: Mot ett 
gemensamt strategiskt ramverk för EU:s 
finansiering av forskning och innovation” 
av den 9 februari 2011. 

Or. en

Motivering

Ramverket bör följa förenklingsplanen i Horisont 2020 samt regelverket för deltagande. Man 
hoppas att detta befriar små och medelstora företag, universitet och andra från en stor del av 
de tidigare ramprogrammens administrativa börda samt förenklar utarbetandet av förslag 
och förvaltningen av projekt. Möjligheten att ha ett alternativ som kan väljas bort av vissa 
deltagare, till exempel universitet och ideella organisationer som redan har infört ett system 
för fullkostnadsredovisning, bör övervägas. 

Ändringsförslag 13

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Till följd av Lissabonfördragets 
ikraftträdande samt Europaparlamentets 
större roll i fråga om budgetförfarandet 
bör det nuvarande rättsliga regelverket 
diskuteras.

Or. en



PR\903020SV.doc 15/36 PE489.630v01-00

SV

Motivering

Genom Lissabonfördraget fick parlamentet, tillsammans med rådet, samma möjlighet att 
påverka vid antagandet av EU:s budget. Europaparlamentet antog beslutet 2011/0046(NLE) 
år 2011, vilket krävde en process för ändring av Euratomfördraget för att förstärka dess 
bestämmelser om Europaparlamentets rätt till information och medlagstiftning om Euratoms 
forsknings- och miljöskyddsärenden för att underlätta bland annat framtida
budgetförfaranden.

Ändringsförslag 14

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Euratomprogrammets allmänna mål är 
att öka kärnsäkerheten, förbättra 
strålskyddet och bidra till den långsiktiga 
utfasningen av fossila bränslen från 
energisystemet på ett tryggt, effektivt och 
säkert sätt. Det allmänna målet ska uppnås 
genom de verksamheter som anges i 
bilaga I i form av direkta och indirekta 
åtgärder som uppfyller de särskilda målen i 
punkterna 2 och 3 i denna artikel.

1. Euratomprogrammets allmänna mål är 
att öka kärnsäkerheten, förbättra 
strålskyddet och bidra till den långsiktiga 
utfasningen av fossila bränslen från 
energisystemet på ett tryggt, effektivt och 
säkert sätt, bidra till övriga 
forskningsområden med anknytning till 
kärnforskning, exempelvis medicinsk 
forskning, samt garantera den europeiska 
kärnforskningens framtid på lång sikt. 
Det allmänna målet ska uppnås genom de 
verksamheter som anges i bilaga I i form 
av direkta och indirekta åtgärder som 
uppfyller de särskilda målen i punkterna 2 
och 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 15

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att främja säker drift av 
kärnenergisystem.

(a) Att främja säker drift av alla befintliga 
civila kärnenergisystem.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att förbättra strålskyddet. (d) Att förbättra strålskyddet samt syfta till 
att upprätthålla arbetsvillkor på högsta 
nivå för personer som arbetar direkt med 
kärnmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 17

Artikel 3 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att främja innovation och industrins 
konkurrenskraft.

(g) Att främja innovation och den 
europeiska industrins ledande ställning 
inom fission och fusion.

Or. en

Motivering

För närvarande ses unionen som ett ledande expertområde inom både fusion och fission. Det 
är viktigt att denna status inte förloras och att den kan användas för att attrahera nya 
forskare och investeringar.

Ändringsförslag 18

Artikel 3 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att stödja prioriteringarna i 
Horisont 2020: vetenskaplig 
spetskompetens, industriellt ledarskap och 
samhällsutmaningar.

Or. en
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Motivering

De tre målsättningarna för Horisont 2020 – vetenskaplig spetskompetens, industriellt 
ledarskap och bemötande av de stora samhällsutmaningarna – stöds av kärnforskningen.

Ändringsförslag 19

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling och
olycksberedskap.

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling,
olycksberedskap och arbetsvillkor för 
personer som arbetar direkt med 
kärnmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 20

Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att främja kunskapshantering samt 
teoretisk och praktisk utbildning.

(d) Att främja kunskapshantering samt 
teoretisk och praktisk utbildning, 
inbegripet att fler europeiska 
vetenskapsmän går in för kärnforskning, 
samt locka till sig vetenskapsmän utanför 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 21

Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att stödja unionens politik för 
kärnsäkerhet och utvecklingen av 

(e) Att stödja unionens politik för 
kärnsäkerhet och utvecklingen av 
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unionslagstiftningen på detta område. unionslagstiftningen på detta område, 
inbegripet arbete för att utveckla 
internationellt erkända 
kärnsäkerhetsstandarder för 
fissionsreaktorer.

Or. en

Motivering

Ramprogrammet för fission bör även i fortsättningen stödja verksamma 
demonstrationsreaktorer i unionen, som förbereder för de framtida fissionsreaktorerna.

Ändringsförslag 22

Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Att ta upp kunskapsluckor som berör
kärnexpertis och förhindra framtida 
kompetensflykt från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 23

Artikel 3 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Att komplettera alla krav på 
förbättring av säkerheten som föreslagits 
till följd av stresstesten som gjorts på alla 
kärnreaktorer i unionen samt tredjeländer 
som gränsar till unionen.

Or. en

Motivering

2011 utfördes stresstester i alla kärnkraftverk inom unionen till följd av olyckan i Fukushima 
Dai-ichi-kärnkraftverket i Japan. Det är viktigt att ramverket stöder alla unionens insatser 
som syftar till att förbättra kraftverkens säkerhet till följd av dessa tester.
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Ändringsförslag 24

Artikel 3 – punkt 3 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Att stödja förenklingsplanen i 
Horisont 2020 genom att minska de 
tidigare ramverkens administrativa 
bördor, i synnerhet för små och 
medelstora företag, universitet och mindre 
forskningsinstitut. 

Or. en

Ändringsförslag 25

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Euratomprogrammet ska genomföras på 
ett sätt som säkerställer att de prioriteringar 
och verksamheter som får stöd är relevanta 
med tanke på de föränderliga behoven samt 
ta hänsyn till utvecklingen inom vetenskap, 
teknik, innovation, politikutformning, 
marknader och samhälle.

4. Euratomprogrammet ska genomföras på 
ett sätt som säkerställer att de prioriteringar 
och verksamheter som får stöd är relevanta 
med tanke på de föränderliga behoven samt 
ta hänsyn till utvecklingen inom vetenskap, 
teknik, innovation, politikutformning, 
marknader och samhälle samt de direkta 
konsekvenserna av 
kärnsäkerhetsincidenter, oberoende av 
hur osannolika de kan vara.

Or. en

Ändringsförslag 26

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av 
Euratomprogrammet ska vara 1 788,889 
miljoner EUR. Beloppet ska fördelas enligt 
följande:

Finansieringsramen för genomförandet av 
Euratomprogrammet ska vara [1 788,889 
miljoner EUR]. Beloppet ska fördelas 
enligt följande:
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Or. en

Ändringsförslag 27

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Indirekta åtgärder för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för fusion: 709,713 
miljoner EUR.

(a) Indirekta åtgärder för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för fusion: 
[709,713 miljoner EUR].

Or. en

Ändringsförslag 28

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Iterprojektet bör inkluderas i 
ramverket och finansieras från den 
fleråriga budgetramen på ett fullständigt 
och öppet sätt. 

Or. en

Motivering

Iterprojektet bör finansieras från den fleråriga budgetramen för att förhindra 
missuppfattningar om att avveckla projektet, vilket kunde ses som skadligt för gemenskapens 
intressen. Iters långsiktiga framgång skulle tillförsäkras bättre genom att det även i 
fortsättningen finansieras genom den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 29

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Direkta åtgärder: 724,319 miljoner 
EUR.

(c) Direkta åtgärder: [724,319 miljoner 
EUR].
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Or. en

Motivering

Det totala beloppet blir föremål för förhandlingar inom den fleråriga budgetramen. De totala 
anslagen för fusion, fission och direkta åtgärder bör inte minska från de som anges i detta 
utkast. Beloppet för fission omfattar dock inte Iter och detta belopp är knappast tillräckligt.

Ändringsförslag 30

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 
13,5 % av utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Vid genomförandet av indirekta åtgärder 
inom Euratomprogrammet får högst 
[13,5 %] av utgifterna avse kommissionens 
administrativa kostnader.

Or. en

Motivering

Denna uppskattade utgift är för hög. För de flesta liknande förslag stiger kommissionens 
administrativa utgifter vanligtvis inte över 8 %. Kommissionen har inte lagt fram någon 
motivering för denna betydliga ökning.

Ändringsförslag 31

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Gemenskapen bör utnyttja 
strukturfonderna för kärnforskning 
ytterligare samt försäkra att fonderna 
anpassas till gemenskapens 
forskningsprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 32

Artikel 8 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Program som syftar till att öka både 
nuvarande och planerad innovativ 
forskning bör lägga till kärnforskning 
som en tillämplig forskningskategori. 
Eureka Eurostars-programmet och Marie 
Curie-programmet bör utvidga sina 
regelverk för deltagande så att små och 
medelstora företag som fungerar inom 
kärnforskning har möjlighet att delta.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag är mycket viktiga för den europeiska ekonomin men är ofta 
underrepresenterade inom området för kärnforskning. Det är viktigt att vissa unionsprogram 
som är avsedda att förbättra situationen för små och medelstora företag inte utesluter sådana 
som fungerar inom kärnforskning.

Ändringsförslag 33

Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Euratomprogrammet ska säkerställa ett 
effektivt främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män, liksom av 
genusdimensionen, i forskningens och 
innovationens innehåll.

Euratomprogrammet ska säkerställa ett 
effektivt främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män, liksom av 
genusdimensionen, och stödja målet för 
Horisont 2020 att genusfrågan ska 
behandlas övergripande för att man ska 
komma till rätta med obalanser mellan 
män och kvinnor.

Or. en

Motivering

Det är en förhoppning att 20 procent ska vara kvinnor i målgruppen doktorander och 
forskare med doktorsexamen som deltar i Euratoms fissionsprojekt och fusionsprogram.
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Ändringsförslag 34

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsprogrammen ska anpassas till det 
vetenskapliga, tekniska och 
innovationsmässiga läget på nationell, 
unions- och internationell nivå samt till 
relevant utveckling inom politik, marknad 
och samhälle. De ska uppdateras vid 
behov.

3. Arbetsprogrammen ska anpassas till det 
vetenskapliga, tekniska och 
innovationsmässiga läget på nationell, 
unions- och internationell nivå samt till 
relevant utveckling inom politik, marknad 
och samhälle. De ska uppdateras vid behov 
med hänsyn till målen för Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 35

Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa 
lämpligt deltagande av, och innovativa 
effekter för, små och medelstora företag i 
Euratomprogrammet. Kvantitativa och 
kvalitativa bedömningar av de små och 
medelstora företagens deltagande ska göras 
som en del i utvärderings- och 
övervakningsförfarandena.

1. Särskild vikt ska läggas vid att 
säkerställa lämpligt deltagande av, och 
innovativa effekter för, små och medelstora 
företag i Euratomprogrammet. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av de små och 
medelstora företagens deltagande ska göras 
som en del i utvärderings- och 
övervakningsförfarandena.

2. Med tanke på hur viktiga små och 
medelstora företag är för den europeiska 
ekonomin och hur underrepresenterade 
de är inom kärnenergiindustrin ska 
ramprogrammet stödja alla insatser för att 
minska den administrativa bördan för de 
små och medelstora företagen i enlighet 
med målen för Horisont 2020.

Or. en

Motivering

De små och medelstora företagens betydelse bör understrykas, både för att de är viktiga för 
den europeiska ekonomin och för att de har utsatts för avsevärda risker under den senaste 
krisen.
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Ändringsförslag 36

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) motverka alla former av spridning 
och handel med kärnmaterial,

Or. en

Motivering

Alla internationella försök att motverka handel med kärnmaterial bör stödjas. Gemensamma 
internationella säkerhetsstandarder måste fortfarande utarbetas, samtidigt som EU bör 
fortsätta att stödja alla insatser för att utarbeta gemensamma internationella standarder 
liknande dem som redan finns i unionen.

Ändringsförslag 37

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) stödja internationella insatser för att 
utforma gemensamma internationella 
säkerhetsstandarder,

Or. en

Motivering

Gemensamma internationella säkerhetsstandarder måste fortfarande utarbetas, samtidigt som 
EU bör fortsätta att stödja alla insatser för att utarbeta gemensamma internationella 
standarder liknande dem som redan finns i unionen.

Ändringsförslag 38

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) bidra till att förbättra 
kunskapsutbytet,
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Or. en

Motivering

Gemensamma internationella säkerhetsstandarder måste fortfarande utarbetas, samtidigt som 
EU bör fortsätta att stödja alla insatser för att utarbeta gemensamma internationella 
standarder liknande dem som redan finns i unionen.

Ändringsförslag 39

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot 
alla reaktorer och 
kärnenergianläggningar som finns i 
tredjeländer som geografiskt ligger 
mycket nära medlemsstaternas 
territorium, i synnerhet om de finns nära 
riskfyllda geografiska och geologiska 
platser.

Or. en

Ändringsförslag 40

Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten om och underlätta 
tillgången till finansiering genom 
Euratomprogrammet, särskilt för sådana 
regioner eller typer av deltagare som är 
underrepresenterade.

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten om och underlätta 
tillgången till finansiering genom 
Euratomprogrammet, särskilt för sådana 
regioner eller typer av deltagare som är 
underrepresenterade och särskilt för små 
och medelstora företag i syfte att öka 
deras utnyttjande av tillgängliga medel 
och deltagande i lämpliga program.

Or. en
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Ändringsförslag 41

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Försöken att göra det ännu enklare att 
delta ska kommuniceras till alla 
deltagare, bland annat små och 
medelstora företag och vetenskapliga 
institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 42

Bilaga I – del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Euratomprogrammet ska stärka forsknings-
och innovationsramen på 
kärnenergiområdet och leda till en 
samordning av medlemsstaternas 
forskningsansträngningar och därigenom 
undvika dubbelarbete och behålla en kritisk 
massa på nyckelområden samtidigt som det 
säkerställs att offentliga medel används på 
bästa möjliga sätt.

Euratomprogrammet ska stärka forsknings-
och innovationsramen på 
kärnenergiområdet och leda till en 
samordning av medlemsstaternas 
forskningsansträngningar och därigenom 
undvika dubbelarbete, ge mervärde i 
unionen och behålla central kunskap och 
en kritisk massa på nyckelområden 
samtidigt som det säkerställs att offentliga 
medel används på bästa möjliga sätt.

Or. en

Ändringsförslag 43

Bilaga I – del 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategin för att utveckla fusion som ett 
trovärdigt alternativ för kommersiell 
koldioxidfri energiproduktion ska följa en 
färdplan med milstolpar på vägen mot 
målet för elproduktionen 2050. För att 

Strategin för att utveckla fusion som ett 
trovärdigt alternativ för kommersiell 
koldioxidfri energiproduktion ska följa en 
färdplan med milstolpar på vägen mot 
målet för elproduktionen 2050. För att 
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genomföra denna strategi ska det ske en 
radikal omstrukturering av fusionsrelaterat 
arbete i unionen, inbegripet styrning, 
finansiering och förvaltning, för att 
säkerställa en förskjutning av 
tyngdpunkten från ren forskning till 
utformning, byggande och drift av framtida 
anläggningar såsom Iter, 
demonstrationsreaktorn Demo och deras 
efterföljare. Detta kommer att kräva ett 
nära samarbete mellan alla aktörer inom 
fusionsområdet i unionen, kommissionen 
och de nationella finansieringsorganen.

genomföra denna strategi ska det ske en 
omstrukturering av fusionsrelaterat arbete i 
unionen, inbegripet styrning och 
förvaltning, för att säkerställa en 
förskjutning av tyngdpunkten från ren 
forskning till utformning, byggande och 
drift av framtida anläggningar såsom Iter, 
demonstrationsreaktorn Demo och deras 
efterföljare. Detta kommer att kräva ett 
nära samarbete mellan alla aktörer inom 
fusionsområdet i unionen, kommissionen 
och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 44

Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att främja utvecklingen mot 
demonstration av genomförbarhet när det 
gäller fusion som energikälla genom 
användning av befintliga och framtida 
fusionsanläggningar (Industriellt ledarskap, 
Samhällsutmaningar)

(e) Att främja utvecklingen mot 
demonstration av genomförbarhet när det 
gäller fusion som energikälla genom 
användning av befintliga och framtida 
fusionsanläggningar (Industriellt ledarskap, 
Samhällsutmaningar)

Att stödja verksamhet för gemensamt 
genomförande av Iter som en 
internationell forskningsinfrastruktur. 
Gemenskapen kommer att ha ett särskilt 
ansvar inom Iter-organisationen som 
huvudman för projektet och inta en 
ledande roll, framför allt när det gäller 
förberedelser av platsen, inrättande av 
Iter-organisationen, förvaltning och 
tillsättning av personal, plus allmänt 
tekniskt och administrativt stöd.
Att stödja verksamhet enligt 
överenskommelse i XXXX/XXX/EU för 
förvaltning av projektet.

Or. en
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Ändringsförslag 45

Bilaga I – del 2 – led 2.1 – led i – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till alla satsningar för att fortsätta 
arbetet med JET även efter det att dess 
experimentella fas upphör 2015, och stöd 
där så är möjligt till alla satsningar som 
syftar till att locka till sig internationella 
partner som bidrar med ytterligare medel. 
Dessa satsningar bör inbegripa 
ömsesidiga avtal för framtida EU-
engagemang i Demo och andra planerade 
fusionsreaktorer.

Or. en

Motivering

Eftersom Iterprojektet inte planeras vara i drift förrän tidigast 2020 finns det ingen anledning 
till att avsluta arbetet med JET fem år innan Iter tidigast kommer att vara i drift.

Ändringsförslag 46

Bilaga I – del 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC:s kärntekniska verksamhet ska syfta 
till att stödja genomförandet av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom och 
2011/70/Euratom, liksom rådets slutsatser 
som prioriterar högsta normer för 
kärnsäkerhet i unionen och internationellt. 
JRC ska särskilt mobilisera nödvändig 
kapacitet och expertis för att bidra till att 
bedöma och förbättra säkerheten i 
kärntekniska anläggningar och fredlig 
användning av kärnenergi och andra icke-
fissionstillämpningar; detta för ge en 
vetenskaplig grund till relevant 
unionslagstiftning och, där så är 
nödvändigt, inom gränserna för sitt 

JRC:s kärntekniska verksamhet ska syfta 
till att stödja genomförandet av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom och 
2011/70/Euratom, liksom rådets slutsatser 
som prioriterar högsta normer för 
kärnsäkerhet i unionen och internationellt. 
JRC ska särskilt mobilisera nödvändig 
kapacitet och expertis för att bidra till att 
bedöma och förbättra säkerheten i 
kärntekniska anläggningar och fredlig 
användning av kärnenergi och andra icke-
fissionstillämpningar; detta för ge en 
vetenskaplig grund till relevant 
unionslagstiftning och, där så är 
nödvändigt, inom gränserna för sitt 
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uppdrag och kompetens reagera på 
kärntekniska incidenter och olyckor. I detta 
syfte ska JRC bedriva forskning och göra 
bedömningar, tillhandahålla referenser och 
standarder och erbjuda särskild utbildning. 
Synergier med teknikplattformen för 
hållbar kärnenergi (SNETP) och andra 
övergripande initiativ kommer att 
eftersträvas när så är lämpligt.

uppdrag och kompetens reagera på 
kärntekniska incidenter och olyckor. I detta 
syfte ska JRC bedriva forskning och göra 
bedömningar, tillhandahålla referenser och 
standarder och erbjuda särskild utbildning. 
Synergier med teknikplattformen för 
hållbar kärnenergi (SNETP) och andra 
övergripande initiativ kommer att 
eftersträvas när så är lämpligt. JRC ska ta 
hänsyn till de offentliggjorda resultaten 
av de stresstest som genomfördes 2011 på 
alla befintliga kärnreaktorer i enlighet 
med unionens bestämmelser.

Or. en

Motivering

Detta bör även ske i enlighet med unionens bestämmelser, som för närvarande håller på att 
diskuteras, till exempel instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete 2007–2013 
XXXXX/XXXX/EU.

Ändringsförslag 47

Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling och 
olycksberedskap

(a) Att öka kärnsäkerheten när det gäller 
t.ex. bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling, förbättrade 
arbetsvillkor för dem som arbetar med 
kärnmaterial och olycksberedskap

Or. en

Ändringsförslag 48

Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC ska vidareutveckla den vetenskapliga 
basen för kärnsäkerhet. Tyngdpunkten ska 
ligga på forskning om grundläggande 

JRC ska vidareutveckla den vetenskapliga 
basen för kärnsäkerhet. Tyngdpunkten ska 
ligga på forskning om grundläggande 
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egenskaper och beteende hos aktinider, 
strukturella material och kärnmaterial. Till 
stöd för unionens standardisering, ska JRC 
tillhandahålla modernaste kärntekniska 
standarder, referensdata och 
referensmätningar, inbegripet utveckling 
och tillämpning av lämpliga databaser och 
analysverktyg. JRC ska stödja den fortsatta 
utvecklingen av medicinska tillämpningar, 
däribland nya cancerbehandlingsmetoder 
baserade på alfastrålning.

egenskaper och beteende hos aktinider, 
strukturella material och kärnmaterial. Till 
stöd för unionens standardisering, ska JRC 
tillhandahålla modernaste kärntekniska 
standarder, referensdata och 
referensmätningar, inbegripet utveckling 
och tillämpning av lämpliga databaser och 
analysverktyg. JRC ska stödja den fortsatta 
utvecklingen av medicinska tillämpningar, 
däribland nya cancerbehandlingsmetoder 
baserade på alfastrålning. JRC ska ta 
hänsyn till målen för ramprogrammet 
Horisont 2020 och till behovet att undvika 
kunskapsklyftor eller kompetensflykt i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 49

Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC ska bygga upp sin kompetens att ge 
oberoende vetenskaplig och teknisk 
information som behövs för att stödja 
utvecklingen av unionens lagstiftning om 
kärnsäkerhet.

JRC ska bygga upp sin kompetens att ge 
oberoende vetenskaplig och teknisk 
information som behövs för att stödja 
utvecklingen av unionens lagstiftning om 
kärnsäkerhet och stödja bättre standarder 
internationellt.

Or. en

Ändringsförslag 50

Bilaga I – del 2 – led 2.2 – led e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som Euratoms genomförandeorgan för det 
internationella forumet Generation IV 
(GIF) ska JRC fortsätta att samordna 
gemenskapens bidrag till det 
internationella forumet. JRC ska fullfölja 

Som Euratoms genomförandeorgan för det 
internationella forumet Generation IV 
(GIF) ska JRC fortsätta att samordna 
gemenskapens bidrag till det 
internationella forumet. JRC ska fullfölja 
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och vidareutveckla det internationella 
forskningssamarbetet med viktiga 
partnerländer och internationella 
organisationer (IAEA, OECD/NEA) i syfte 
att främja unionens politik för 
kärnsäkerhet.

och vidareutveckla det internationella 
forskningssamarbetet med viktiga 
partnerländer och internationella 
organisationer (IAEA, OECD/NEA) i syfte 
att främja unionens politik för kärnsäkerhet 
och stödja internationella satsningar för 
att utveckla bättre standarder.

Or. en

Ändringsförslag 51

Bilaga I – del 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att uppnå de allmänna målen ska 
Euratomprogrammet stödja kompletterande 
verksamheter (direkta och indirekta, 
samordning och stöd till gemensam 
programplanering) som skapar synergi 
inom forskning för att lösa gemensamma 
utmaningar (t.ex. material, 
kylmedelsteknik, kärntekniska 
referensdata, modellering och simulering, 
fjärrmanövrering, avfallshantering, 
strålskydd).

I syfte att uppnå de allmänna målen ska 
Euratomprogrammet stödja kompletterande 
verksamheter (direkta och indirekta, 
arbetarskydd, samordning och stöd till 
gemensam programplanering) som skapar 
synergi inom forskning för att lösa 
gemensamma utmaningar (t.ex. material, 
kylmedelsteknik, kärntekniska 
referensdata, modellering och simulering, 
fjärrmanövrering, avfallshantering, 
strålskydd).

Or. en

Ändringsförslag 52

Bilaga I – del 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Euratomprogrammet kan bidra till 
låneinstrumentet och 
egetkapitalinstrumentet som utvecklats 
inom ramprogrammet Horisont 2020 och 
som ska utvidgas för att omfatta de mål 
som avses i artikel 3.

Euratomprogrammet kan bidra till 
låneinstrumentet och 
egetkapitalinstrumentet som utvecklats 
inom ramprogrammet Horisont 2020 och 
som ska utvidgas för att omfatta de mål 
som avses i artikel 3 samt öka synligheten 
och deltagandet i fråga om små och 
medelstora företag.
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Or. en

Ändringsförslag 53

Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att främja utvecklingen mot 
demonstration av genomförbarhet när det 
gäller fusion som energikälla genom 
användning av befintliga och framtida 
fusionsanläggningar och utveckla 
material, teknik och konstruktionsutkast.

Or. en

Ändringsförslag 54

Bilaga II – del 2 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att öka kärnsäkerheten när det gäller t.ex. 
bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling och 
olycksberedskap.

Att öka kärnsäkerheten när det gäller t.ex. 
bränsle- och reaktorsäkerhet, 
avfallshantering, avveckling, arbetarskydd
och olycksberedskap.

Or. en

Ändringsförslag 55

Bilaga II – del 2 – punkt 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra kunskapsbrist inom central 
vetenskap och på ingenjörsområden.

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond. 

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals. 

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field. 

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed. 
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures, 

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support. 

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.
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ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget. 

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position.. 

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET. 

Supporting the SET plan 

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities. 



PR\903020SV.doc 35/36 PE489.630v01-00

SV

In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions. 

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs. 

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards. 

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union.  To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase. 
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International Co-operation 

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets. 

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.   

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


