
P7_TA(2011)0509 

Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og 

uddannelse på det nukleare område * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. november 2011 om forslag til 

Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for 

forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (KOM(2011)0072 - C7-

0077/2011 - 2011/0046(NLE)) 

 

(Høring) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0072), 

 

- der henviser til artikel 7 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-

0077/2011), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 

fra Budgetudvalget (A7-0360/2011), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. mener, at det primære referencegrundlag, der er anført i forslaget til retsakt, er uforeneligt 

med loftet for udgiftsområde 1a i den aktuelle flerårige finansielle ramme for perioden 

2007-2013 (FFR); noterer sig Kommissionens forslag1 om ændring af den gældende 

flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med punkt 21-23 i den interinstitutionelle 

aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 

budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning2 (IIA) med henblik på dækning af 

yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet i perioden 2012-2013; er rede til at 

indlede forhandlinger med den anden af budgetmyndighedens to parter i henhold til alle 

midler i IIA med henblik på at indgå en hurtig aftale om finansiering af 

Euratomforskningsprogrammet inden udgangen af 2011; minder om, at Parlamentet er 

imod enhver form for omfordeling fra Det Europæiske Fællesskabs syvende 

rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)3 som 

foreslået i Kommissionens ovennævnte forslag; 

 

3. 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 

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratomtraktaten); 

 

                                                 
1  KOM(2011)0226. 
2  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 
3  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1. 



4. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

 

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



 

Ændring  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (4a) Udformningen og gennemførelsen af 

rammeprogrammet (2012 - 2013) bør 

baseres på principperne om enkelthed, 

stabilitet, gennemsigtighed, retssikkerhed, 

konsekvens, topkvalitet og tillid i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets henstillinger i dets 

beslutning af 11. november 2010 om 

forenkling af gennemførelsen af 

rammeprogrammerne for forskning1.  

 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0401. 

 

Ændring  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (5a) Forbedring af den nukleare 

sikkerhed og, hvor det er relevant, 

sikkerhedsaspekterne bør prioriteres i 

betragtning af de mulige 

grænseoverskridende virkninger af 

atomuheld. 

 

Ændring  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6a) Det europæiske industriinitiativ for 

bæredygtig kernekraft (ESNII) har til 

formål at indsætte hurtige 

neutronreaktorer med lukkede 

brændselskredsløb af fjerde generation 

mellem 2035 og 2040. Det omfatter tre 



teknologiske udviklingslinjer og fire store 

projekter: prototypen ASTRID 

(natriumkølet), forsøgsmodellen 

ALLEGRO (gaskølet), demonstratoren 

ALFRED (blykølet) og, som 

støtteinfrastruktur for sidstnævnte 

teknologi, bestrålingsanlægget for hurtige 

neutroner MYRRHA (bly-vismut-kølet). 

 

Ændring  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 6 b (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6b) Under det syvende 

Euratomrammeprogram (2007-2011) er 

der lanceret tre store europæiske 

samarbejdsinitiativer inden for videnskab 

og teknologi på det nukleare område. Det 

drejer sig om Teknologiplatformen for 

Bæredygtig Kerneenergi (SNETP), 

Implementing Geological Disposal 

Technology Platform (IGDTP) og 

Multidisciplinary European Low-Dose 

Initiative (MELODI). Både SNETP og 

IGDTP svarer til målene i SET-planen.  

 

Ændring  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 6 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6c) Der er på baggrund af ulykken på 

atomkraftværket i Fukushima i Japan 

som følge af jordskælvet og tsunamien 

den 11. marts 2011 behov for yderligere 

forskning inden for sikkerhed i 

forbindelse med nuklear fission for at 

forsikre Unionens borgere om, at 

sikkerheden på de nukleare anlæg i 

Unionen fortsat opfylder de højeste 

internationale standarder. Et sådant 

yderligere arbejde kræver forhøjede 



budgetbevillinger til nuklear fission. 

 

Ændring  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (9a) En aftale om yderligere midler til 

ITER alene gennem overførsel af 

uudnyttede 2011-margener under den 

flerårige finansielle ramme (FFR) og 

uden omfordeling fra EU’s syvende 

rammeprogram (2007-2013) til 

rammeprogrammet (2012-2012) ville gøre 

det muligt hurtigt at vedtage programmet i 

2011. 

 

Ændring  7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(11) Ved Rådets afgørelse om behovet for 

færdigheder på det nukleare område, som 

blev vedtaget den 1. og 2. december 2008, 

anerkendes det, at det er yderst vigtigt at 

bevare et højt uddannelsesniveau i EU på 

det nukleare område. 

(11) Ved Rådets afgørelse om behovet for 

færdigheder på det nukleare område, som 

blev vedtaget den 1. og 2. december 2008, 

anerkendes det, at det er yderst vigtigt at 

bevare et højt uddannelsesniveau, og 

ordentlige arbejdsvilkår, i EU på det 

nukleare område. 

 

Ændring  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 14 a (ny) 
 

Kommissionens forslag Ændring 

 (14a) Kommissionen, Det Europæiske 

Råd, Rådet og medlemsstaterne indleder 

en proces med henblik på ændring af 

Euratomtraktaten, som skal styrke 

traktatens bestemmelser om Europa-

Parlamentets oplysnings- og 



medbestemmelsesrettigheder om 

forsknings- og miljøbeskyttelsesspørgsmål 

inden for Euratom, for bl.a. at lette 

fremtidige budgetprocedurer. 

 

Ændring  9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 

en finansieringsramme for hele 

rammeprogrammets varighed (2012-2013), 

der skal udgøre det primære 

referencegrundlag for budgetmyndigheden 

i forbindelse med den årlige 

budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 

den interinstitutionelle aftale af 17. maj 

2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin og 

forsvarlig økonomisk forvaltning. 

(16) I denne afgørelse bør der fastlægges 

en finansieringsramme for hele 

rammeprogrammets varighed (2012-2013), 

der skal udgøre det primære 

referencegrundlag for budgetmyndigheden 

i forbindelse med den årlige 

budgetprocedure, som angivet i punkt 37 i 

den interinstitutionelle aftale af 17. maj 

2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin og 

forsvarlig økonomisk forvaltning. Med 

henblik på at få rammeprogrammet 

(2012-2013) dækket under den flerårige 

finansielle ramme (FFR) for årene 2012 

og 2013 vil det være nødvendigt at ændre 

FFR ved at forhøje loftet for 

udgiftsområde 1a. Hvis der ikke er andre 

2011-margener under FFR til rådighed til 

overførsel i 2012 og 2013, bør 

fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres, jf. 

punkt 27 i IIA. 

 

Ændring  10 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (16a) For så vidt angår den flerårige 

finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 

bør de finansielle midler til ITER-

projektet fastlægges for hele 

programmeringsperioden, således at 

enhver overskridelse af omkostningerne 

ud over EU's bidrag på 6 600 000 000 



EUR til opførelsesfasen for ITER, der for 

øjeblikket planlægges afsluttet i 2020, 

finansieres af midler uden for lofterne for 

FFR ("ring-fencing"). 

 

Ændring  11 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(18) Det internationale og globale aspekt 

for de europæiske forskningsaktiviteter er 

vigtigt med henblik på at opnå gensidige 

fordele. Rammeprogrammet (2012-2013) 

bør være åbent for deltagelse for lande, der 

har indgået de nødvendige aftaler med 

henblik herpå, samt for deltagelse af 

enheder fra tredjelande og internationale 

organisationer for videnskabeligt 

samarbejde på projektniveau og på 

gensidigt fordelagtigt grundlag. 

(18) Det internationale og globale aspekt 

for de europæiske forskningsaktiviteter er 

vigtigt med henblik på at opnå gensidige 

fordele. Rammeprogrammet (2012-2013) 

bør derfor på den ene side være åbent for 

deltagelse for lande, der har indgået de 

nødvendige aftaler med henblik herpå, 

samt for deltagelse af enheder fra 

tredjelande og internationale organisationer 

for videnskabeligt samarbejde på 

projektniveau og på gensidigt fordelagtigt 

grundlag. På den anden side betyder dette 

også, at de internationale partnere fuldt 

ud bør opfylde deres finansielle 

forpligtelser, navnlig med hensyn til 

ITER-projektet. 

 

Ændring  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 

med udgangspunkt i det europæiske 

forskningsrum bidrage til skabelsen af 

Innovation i EU ved at forfølge de 

generelle mål, der er anført i traktatens 

artikel 1 og artikel 2, litra a). 

1. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 

med udgangspunkt i det europæiske 

forskningsrum bidrage til skabelsen af 

Innovation i EU ved at forfølge de 

generelle mål, der er anført i traktatens 

artikel 1 og artikel 2, litra a), med særligt 

vægt på nuklear sikkerhed og 

strålingsbeskyttelse. 

 

Ændring  13 



Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 

bidrage til gennemførelsen af SET-

planen. Dets aktiviteter bør tage hensyn til 

den strategiske forskningsdagsorden for 

de tre eksisterende europæiske 

teknologiplatforme for kerneenergi: 

SNETP, IGDTP og MELODI.  

 

Ændring  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Maksimalbeløbet for gennemførelse af 

rammeprogrammet (2012-2013) skal være 

2 560 270 000 EUR. Beløbet fordeles 

således (i EUR): 

Maksimalbeløbet for gennemførelse af 

rammeprogrammet (2012-2013) skal være 

2 100 270 000 EUR. Beløbet fordeles 

således (i EUR): 

 

Ændring  30 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

- fusionsenergiforskning: 2 208 809 000 - fusionsenergiforskning: 1 748 809 000; 

dette tal omfatter de nødvendige midler til 

fortsættelsen af JET-programmet i 

Culham 

 

Ændring  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

- kernespaltning og strålingsbeskyttelse: 

118 245 000 

- kernespaltning, navnlig sikkerhed, 

forbedring af forvaltningen af nukleart 



affald og strålingsbeskyttelse: 118 245 000 

 

Ændring  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

- JRC's nukleare aktiviteter: 233 216 000. - JRC's nukleare aktiviteter vedrørende 

nuklear sikkerhed, miljøbeskyttelse og 

nedlukning 233 216 000. 

 

Ændring  18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Der lægges særlig vægt på at få udviklet 

kontraktordninger, der mindsker risikoen 

for, at resultaterne ikke opnås, såvel som 

spredningen og omfordelingen af risici og 

udgifter over tid. 

 

Ændring  19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 1a. Der lægges særlig vægt på initiativer, 

der supplerer den egentlige nukleare 

forskning, især hvad angår investeringer i 

menneskelig kapital og ordentlige 

arbejdsvilkår og tiltag med henblik på at 

håndtere risikoen for mangel på 

kvalificeret arbejdskraft i de kommende 

år. 

 

Ændring  20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 



 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. Medlemsstaterne og Kommissionen 

foretager en evaluering af faglige 

kompetencer og kvalifikationer i Unionen 

på det nukleare område, som gør det 

muligt at få et fuldt overblik over 

situationen og identificere og gennemføre 

passende løsninger. 

 

Ændring  21 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I.A – afsnit 3 – punkt 2  

 

Kommissionens forslag Ændring 

Et målrettet fysik- og teknologiprogram 

skal benytte fusionsforskningsprojektet 

(JET) og andre anlæg til magnetisk 

indeslutning, der er relevante for ITER. 

Under programmet vurderes vigtige ITER-

teknologier, ITER-projektudvalget 

konsolideres, og ITER-driften forberedes. 

Et målrettet fysik- og teknologiprogram 

skal benytte fusionsforskningsprojektet 

(JET) og andre anlæg til magnetisk 

indeslutning, der er relevante for ITER 

(herunder eventuelle nye eksperimenter, 

der skal gennemføres og køre parallelt 

med ITER). Under programmet vurderes 

vigtige ITER-teknologier, ITER-

projektudvalget konsolideres, og ITER-

driften forberedes. 

 

Ændring  22 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I.B – afsnit 1  

 

Kommissionens forslag Ændring 

At etablere et solidt videnskabeligt og 

teknisk grundlag med henblik på at 

fremskynde udvikling af praktiske 

foranstaltninger til sikrere håndtering af 

langlivet radioaktivt affald, at styrke 

navnlig sikkerheden, effektiv 

ressourceudnyttelse og 

omkostningseffektivitet i forbindelse med 

kerneenergi og sikre et robust og socialt 

acceptabelt system til beskyttelse af 

mennesker og miljø mod virkningerne af 

At etablere et solidt videnskabeligt og 

teknisk grundlag med henblik på at 

fremskynde udvikling af praktiske 

foranstaltninger til sikrere håndtering af 

langlivet radioaktivt affald, at styrke 

navnlig sikkerheden, effektiv 

ressourceudnyttelse og 

omkostningseffektivitet i forbindelse med 

kerneenergi og sikre et robust og socialt 

acceptabelt system til beskyttelse af 

mennesker og miljø mod virkningerne af 

ioniserende stråling. Man bør være særligt 



ioniserende stråling.  opmærksom på langlivet radioaktivt 

affald ved nedlukning af forældede 

systemer. 

 

Ændring  23 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I.B – afsnit 3 – punkt 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 

videnskabelig kompetence og 

personalekompetencer med henblik på at 

sikre, at der er forskere, teknikere og 

andre ansatte med passende 

kvalifikationer til rådighed i den nukleare 

sektor på langt sigt. 

Fortsat støtte til bevarelse og udvikling af 

kvalificeret personale, der kræves for at 

opretholde Unionens nukleare 

uafhængighed og hele tiden sikre, og 

forbedre niveauet for, den nukleare 

sikkerhed. Det er afgørende at bevare 

nuklear ekspertise i Unionen, for så vidt 

angår strålingsbeskyttelse og demontering 

af nukleare anlæg, da kernekraft vil spille 

en central rolle i Unionens 

energisammensætning, herunder 

aktiviteter inden for nedlukning og 

håndtering af langlivet affald. 

 

Ændring  24 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – afsnit 2 – andet afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Med henblik på at opfylde dette mål er der 

et åbenbart behov for at udvikle viden, 

færdigheder og kompetencer til at sikre den 

nødvendige videnskabelige, tidssvarende, 

uafhængige og pålidelige ekspertise til 

støtte for EU's politikker på områderne for 

nukleare reaktorer og 

brændselskredsløbssikkerhed, nuklear 

sikkerhedskontrol og sikkerhed. Den 

kundeorienterede støtte til EU's politik, 

som er fremhævet i JRC's mission, skal 

suppleres med en proaktiv rolle i det 

europæiske forskningsrum i form af 

forskningsaktiviteter af høj kvalitet, der 

skal gennemføres i tæt samarbejde med 

industrien og andre organer, og i form af 

Med henblik på at opfylde dette mål er der 

et åbenbart behov for at udvikle viden, 

færdigheder og kompetencer til at sikre den 

nødvendige videnskabelige, tidssvarende, 

uafhængige og pålidelige ekspertise til 

støtte for EU's politikker på områderne for 

nuklear sikkerhedskontrol og sikkerhed. 

JRC's mission skal suppleres med en 

proaktiv rolle i det europæiske 

forskningsrum i form af 

forskningsaktiviteter af høj kvalitet, der 

skal gennemføres i tæt samarbejde med 

industrien og andre organer, og i form af 

udvikling af netværk med offentlige og 

private institutioner i medlemsstaterne. 

Dets rolle som formidler af oplysninger til 



udvikling af netværk med offentlige og 

private institutioner i medlemsstaterne. 
offentligheden skal styrkes.  

 

Ændring  25 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – afsnit 3 – punkt 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. Nuklear sikkerhed, der skal støtte 

opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn, 

herunder navnlig udvikling af metoder til 

kontrol af brændselskredsløbsanlæg, 

gennemførelse af tillægsprotokollen, 

herunder indsamling af miljøprøver og 

integrerede kontrolforanstaltninger samt 

forebyggelse af spredning af nukleart og 

radioaktivt materiale i forbindelse med 

ulovlig handel af disse materialer, herunder 

nuklear eftersporing. 

3. Nuklear sikkerhed, der skal støtte 

opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn, 

herunder navnlig udvikling af metoder til 

kontrol af brændselskredsløbsanlæg, 

gennemførelse af tillægsprotokollen, 

herunder indsamling af miljøprøver og 

integrerede kontrolforanstaltninger samt 

forebyggelse af spredning af nukleart og 

radioaktivt materiale i forbindelse med 

ulovlig handel af disse materialer, herunder 

nuklear eftersporing. Det er nødvendigt at 

benytte optimale instrumenter til 

overvågning af alle civile nukleare 

aktiviteter, herunder transport af og 

placering af oplagringssteder for 

radioaktive materialer af enhver art. 

 

Ændring  28 

Forslag til afgørelse 

Bilag II – indledning – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Forvaltningen af de europæiske 

forskningsmidler bør være mere 

tillidsbaseret og risikotolerant over for 

deltagerne i alle projekternes faser, 

samtidig med at der sikres 

ansvarligholdelse, med fleksible EU-

regler for at forbedre tilpasningen, hvor 

det er muligt, til eksisterende forskellige 

nationale regler og anerkendt 

regnskabspraksis. 

 

Ændring  29 



Forslag til afgørelse 

Bilag II – indledning – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Det er nødvendigt at finde en balance 

mellem tillid og kontrol – mellem 

risikovillighed og de farer, der er 

forbundet hermed – i bestræbelserne på at 

sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning 

af Unionens forskningsmidler. 

 

Ændring  26 

Forslag til afgørelse 

Bilag II – punkt 2 – litra a – nr. 1  

 

Kommissionens forslag Ændring 

  

Støtte til forskningsprojekter, der 

gennemføres af konsortier med deltagere 

fra forskellige lande, og som sigter mod at 

udvikle ny viden, ny teknologi, produkter 

eller fælles forskningsressourcer. 

Projekternes størrelse, omfang og interne 

organisation kan variere alt efter område 

og emne. Projekterne kan variere i størrelse 

fra små eller mellemstore fokuserede 

forskningsprojekter til større integrerede 

projekter, som mobiliserer betydelige 

ressourcer til virkeliggørelse af et nærmere 

bestemt mål. Støtte til uddannelse og 

karriereudvikling for forskere vil blive 

omfattet af projektets arbejdsplaner. 

Støtte til forskningsprojekter, der 

gennemføres af konsortier med deltagere 

fra forskellige lande, og som sigter mod at 

udvikle ny viden, ny teknologi, produkter 

eller fælles forskningsressourcer. 

Projekternes størrelse, omfang og interne 

organisation kan variere alt efter område 

og emne. Projekterne kan variere i størrelse 

fra små eller mellemstore fokuserede 

forskningsprojekter til større integrerede 

projekter, som mobiliserer betydelige 

ressourcer til virkeliggørelse af et nærmere 

bestemt mål. Støtte til uddannelse og 

karriereudvikling for forskere vil blive 

omfattet af projektets arbejdsplaner. 

Standardiseringsaktiviteter vil blive 

omfattet af projektets arbejdsprogram. 

 

Ændring  27 

Forslag til afgørelse 

Bilag II – punkt 2 – litra a – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

  

Støtte til aktiviteter, der sigter mod at Støtte til aktiviteter, der sigter mod at 



samordne eller støtte forskningen 

(netværkssamarbejde, udveksling, adgang 

på tværs af landegrænser til 

forskningsinfrastruktur, undersøgelser, 

konferencer, bidrag under opbyggelsen af 

ny infrastruktur osv.) eller at fremme 

udviklingen af menneskelige ressourcer 

(f.eks. netværkssamarbejde og etablering af 

uddannelsessystemer). Disse aktioner kan 

også gennemføres med andre midler end 

gennem forslagsindkaldelser. 

samordne eller støtte forskningen 

(netværkssamarbejde, udveksling, adgang 

på tværs af landegrænser til 

forskningsinfrastruktur, undersøgelser, 

konferencer, deltagelse i 

standardiseringsorganer, bidrag under 

opbyggelsen af ny infrastruktur osv.) eller 

at fremme udviklingen af menneskelige 

ressourcer (f.eks. netværkssamarbejde og 

etablering af uddannelsessystemer). Disse 

aktioner kan også gennemføres med andre 

midler end gennem forslagsindkaldelser. 

 

 


