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Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet 

inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012-2013) * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 november 2011 om förslaget till 

rådets beslut om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet 

inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) 

(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE)) 

 

(Samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

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

– med beaktande av artikel 7 i fördraget om upprättandet av 

Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts 

av rådet (C7-0077/2011), 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 

yttrandet från budgetutskottet (A7-0360/2011). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.  

2. Europaparlamentet anser att det särskilda referensbelopp som anges i lagförslaget inte är 

förenligt med taket för rubrik 1a i den nuvarande fleråriga budgetramen 2007–2013. 

Parlamentet har tagit del av kommissionens förslag1 om ändring av den nuvarande 

fleråriga budgetramen på grundval av punkterna 21–23 i det interinstitutionella avtalet av 

den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin 

och sund ekonomisk förvaltning2 för att möta Iter-projektets ytterligare oförutsedda 

finansieringsbehov för åren 2012–2013. Parlamentet är berett att inleda förhandlingar 

med den andra grenen av budgetmyndigheten, med det interinstitutionella avtalet och alla 

dess möjligheter som utgångspunkt, i syfte att nå en snabb överenskommelse om 

finansieringen av Euratoms forskningsprogram senast före utgången av 2011. 

Parlamentet påminner om att det motsätter sig alla former av omfördelning från 

Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, 

teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)3, vilket kommissionen föreslår i 

ovannämnda förslag. 

3. 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.  

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



4. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

5. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 

kommissionens förslag.  

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 

och kommissionen. 

 

Ändring  1 

Förslag till beslut 

Skäl 4a (nytt)  

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4a) Ramprogrammet (2012–2013) bör 

utformas och genomföras på grundval av 

principer om enkelhet, stabilitet, 

öppenhet, rättssäkerhet, konsekvens, 

excellens och förtroende i enlighet med 

rekommendationerna i 

Europaparlamentets resolution av den 11 

november 2010 om förenklat 

genomförande av ramprogrammen för 

forskning1. 

1 Antagna texter, P7_TA(2010)0401. 

 

Ändring  2 

Förslag till beslut 

Skäl 5a (nytt)  

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (5a) Förbättring av kärnsäkerheten och, i 

förekommande fall, skyddsaspekterna bör 

prioriteras med tanke på de eventuella 

gränsöverskridande konsekvenserna av 

kärnkraftsincidenter. 

 

Ändring  3 

Förslag till beslut 

Skäl 6a (nytt) 

 



Kommissionens förslag Ändring 

 (6a) Målet med det europeiska industriella 

initiativet för hållbar kärnenergi är att 

fjärde generationens reaktorer med 

snabba neutroner och sluten bränslecykel 

ska tas i bruk mellan 2035–2040. 

Initiativet innehåller tre huvudlinjer för 

teknisk utveckling och fyra större projekt: 

prototypen Astrid (med natrium som 

kylmedel), experimentmodellen Allegro 

(med gas som kylmedel), 

demonstrationsmodellen Alfred (med bly 

som kylmedel) där Myrrha (med 

bly/vismut som kylmedel), en anläggning 

för bestrålning med snabba neutroner, 

används som stödinfrastruktur för 

modellen Alfred. 

 

Ändring  4 

Förslag till beslut 

Skäl 6b (nytt)  

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (6b) Tre stora europeiska 

samarbetsinitiativ för forskning på 

kärnenergiområdet har lanserats under 

Euratoms sjunde ramprogram 

(2007-2011). Det är teknikplattformen för 

hållbar kärnenergi, teknikplattformen för 

genomförandet av geologisk deponering 

och det europeiska tvärvetenskapliga 

lågdosinitiativet (Melodi). Både 

teknikplattformen för hållbar kärnenergi 

och teknikplattformen för genomförandet 

av geologisk deponering överensstämmer 

med målen för den strategiska EU-planen 

för energiteknik.  

 

Ändring  5 

 

Förslag till beslut 

Skäl 6c (nytt) 

 



Kommissionens förslag Ändring 

 (6c) Olyckan vid kärnkraftverket i 

japanska Fukushima till följd av 

jordbävningen och tsunamin den 

11 mars 2011 visar att det krävs mer 

forskning om säkerheten vid kärnfission 

för att övertyga unionsmedborgarna om 

att säkerheten vid 

EU:s kärnkraftsanläggningar fortfarande 

håller högsta internationella standard. 

Sådant merarbete kräver ökade 

budgetanslag till kärnfission. 

 

Ändring  6 

Förslag till beslut 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (9a) En överenskommelse om ytterligare 

finansiering av Iter enbart genom att 

överföra outnyttjade marginaler för 2011 

från den fleråriga budgetramen och utan 

omfördelningar från EU:s sjunde 

ramprogram (2007–2013) till 

ramprogrammet (2012–2013) skulle 

möjliggöra ett snabbt antagande av 

programmet 2011. 

 

Ändring  7 

 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(11) Rådets slutsatser om kunskapsbehovet 

på kärnenergiområdet, som antogs vid ett 

möte den 1 och 2 december 2008, bekräftar 

att det är avgörande att bibehålla en hög 

utbildningsnivå på kärnenergiområdet i 

gemenskapen. 

(11) Rådets slutsatser om kunskapsbehovet 

på kärnenergiområdet, som antogs vid ett 

möte den 1 och 2 december 2008, bekräftar 

att det är avgörande att bibehålla en hög 

utbildningsnivå och adekvata arbetsvillkor 

på kärnenergiområdet i gemenskapen. 

 

Ändring  8 



Förslag till beslut 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (14a) Kommissionen, Europeiska rådet, 

rådet och medlemsstaterna kommer att 

inleda ett förfarande för att ändra 

Euratomfördraget så att bestämmelserna 

om parlamentets informations- och 

medlagstiftningsrättigheter i Euratoms 

forsknings- och miljöskyddsfrågor stärks 

för att underlätta bland annat framtida 

budgetförfaranden. 

 

Ändring  9 

 

Förslag till beslut 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(16) Detta beslut bör fastställa, för 

ramprogrammets (2012–2013) hela löptid, 

en finansieringsram som utgör den 

särskilda referensen enligt punkt 37 i det 

interinstitutionella avtalet av 

den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin och 

sund ekonomisk förvaltning, för 

budgetmyndigheten under det årliga 

budgetförfarandet. 

(16) Detta beslut bör fastställa, för 

ramprogrammets (2012–2013) hela löptid, 

en finansieringsram som utgör den 

särskilda referensen enligt punkt 37 i det 

interinstitutionella avtalet av 

den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin och 

sund ekonomisk förvaltning, för 

budgetmyndigheten under det årliga 

budgetförfarandet. För att ge utrymme åt 

ramprogrammet (2012–2013) i den 

fleråriga budgetramen för 2012 och 2013 

kommer det att bli nödvändigt att ändra 

den fleråriga budgetramen genom att höja 

taket för rubrik 1a. Om det inte finns 

några andra marginaler i den fleråriga 

budgetramen för 2011 som kan överföras 

till 2012 och 2013 bör det 

flexibilitetsinstrument som avses i 

punkt 27 i det interinstitutionella avtalet 

tas i anspråk. 

 

Ändring  10 

 



Förslag till beslut 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (16a) När det gäller den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020 bör de 

finansiella resurser som ska avsättas för 

Iter-projektet fastställas för hela 

programperioden så att allt eventuellt 

överskridande av kostnaderna utöver 

EU-bidraget på 6 600 000 000 EUR för 

Iters konstruktionsfas, som enligt den 

aktuella planen ska slutföras 2020, 

finansieras utanför den fleråriga 

budgetramens tak (”öronmärkning”). 

 

Ändring  11 

 

Förslag till beslut 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(18) Den europeiska 

forskningsverksamhetens internationella 

och globala dimension är viktig för att 

uppnå ömsesidiga fördelar. 

Ramprogrammet (2012–2013) bör vara 

öppet för deltagande av länder som har 

ingått nödvändiga avtal i detta syfte och 

bör även vara öppet på projektnivå och på 

grundval av ömsesidiga fördelar för 

deltagande av organ från tredje länder och 

internationella organisationer för 

vetenskapligt samarbete. 

(18) Den europeiska 

forskningsverksamhetens internationella 

och globala dimension är viktig för att 

uppnå ömsesidiga fördelar. 

Ramprogrammet (2012–2013) bör därför å 

ena sidan vara öppet för deltagande av 

länder som har ingått nödvändiga avtal i 

detta syfte och bör även vara öppet på 

projektnivå och på grundval av ömsesidiga 

fördelar för deltagande av organ från tredje 

länder och internationella organisationer 

för vetenskapligt samarbete. Å andra sidan 

innebär detta också att de internationella 

partnerna fullt ut bör respektera sina 

finansiella skyldigheter, särskilt med 

avseende på Iter-projektet. 

 

Ändring  12 

 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 



1. Ramprogrammet (2012–2013) ska på 

grundval av det europeiska området för 

forskningsverksamhet sträva efter att 

uppfylla de allmänna målen i artiklarna 1 

och 2 a i fördraget och bidra till inrättandet 

av Innovationsunionen och det europeiska 

forskningsområdet. 

1. Ramprogrammet (2012–2013) ska på 

grundval av det europeiska området för 

forskningsverksamhet sträva efter att 

uppfylla de allmänna målen i artiklarna 1 

och 2 a i fördraget, med särskild tonvikt på 

kärnsäkerhet, fysiskt skydd och 

strålskydd, och bidra till inrättandet av 

Innovationsunionen och det europeiska 

forskningsområdet. 

 

Ändring  13 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Ramprogrammet (2012–2013) ska 

bidra till genomförandet av den 

strategiska EU-planen för energiteknik. I 

dess åtgärder ska man beakta den 

strategiska forskningsagendan för de tre 

befintliga europeiska teknikplattformarna 

för kärnenergi: teknikplattformen för 

hållbar kärnenergi, teknikplattformen för 

genomförandet av geologisk deponering 

och det europeiska tvärvetenskapliga 

lågdosinitiativet (Melodi).  

Ändring  14 

 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Det totala beloppet för genomförandet av 

ramprogrammet (2012–2013) ska vara 

2 560 270 000 euro. Beloppet ska fördelas 

enligt följande (i euro): 

Det totala beloppet för genomförandet av 

ramprogrammet (2012–2013) ska vara 

2 100 270 000 EUR. Beloppet ska fördelas 

enligt följande (i euro): 

 

 

Ändring 30 

 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – punkt 1 – led a – strecksats 1 

 



Kommissionens förslag Ändring 

– Fusionsenergiforskning 2 208 809 000. – Fusionsenergiforskning 1 748 809 000. 

Detta belopp inbegriper de nödvändiga 

anslagen för fortsättningen av 

JET-programmet (Joint European Torus) 

i Culham. 

 

Ändring  16 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – led a – strecksats 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

– Kärnfission och strålskydd 118 245 000. – Kärnfission, särskilt säkerhet, för en 

förbättrad hantering av kärnavfall och 

strålskydd 118 245 000. 

 

Ändring  17 

 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – stycke 1 – led b – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

– Gemensamma forskningscentrumets 

nukleära verksamhet 233 216 000. 

– Gemensamma forskningscentrumets 

nukleära verksamhet i samband med 

kärnsäkerhet, miljöskydd och avveckling 

233 216 000. 

 

Ändring  18 

 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Särskild uppmärksamhet ska ägnas 

utveckling av avtalsmässiga arrangemang 

som minskar risken för underlåtenhet att 

fullgöra förpliktelser samt 

omfördelningen av risker och kostnader 

över tid. 

 



Ändring  19 

 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 

initiativ vid sidan av den huvudsakliga 

kärntekniska forskningen, särskilt 

investeringar i humankapital och 

adekvata arbetsvillkor samt insatser för 

att motverka risken för kompetensbrist 

under de kommande åren.  

 

Ändring  20 

 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Medlemsstaterna och kommissionen 

ska upprätta en översynsfunktion för 

yrkeskvalifikationer, utbildning och 

kompetens på kärnenergiområdet inom 

unionen, som ger en helhetsbild av den 

nuvarande situationen samt identifierar 

och genomför lämpliga lösningar. 

 

Ändring  21 

 

Förslag till beslut 

Bilaga 1 – del I.A – Åtgärder – punkt 2  

 

Kommissionens förslag Ändring 

Ett målinriktat program för fysik och 

teknik kommer att utnyttja Jet och andra 

anordningar för magnetisk inneslutning 

som är relevanta för Iter. Särskilda viktiga 

Iter-tekniker kommer att bedömas, 

projektval inom Iter konsolideras och 

driften av Iter förberedas. 

Ett målinriktat program för fysik och 

teknik kommer att utnyttja Jet och andra 

anordningar för magnetisk inneslutning 

(bland annat genom eventuella nya 

experiment som ska genomföras och löpa 

parallellt med Iter) som är relevanta för 

Iter. Särskilda viktiga Iter-tekniker kommer 

att bedömas, projektval inom Iter 

konsolideras och driften av Iter förberedas. 

 



Ändring  22 

Förslag till beslut 

Bilaga I – del I.B – Syfte  

 

Kommissionens förslag Ändring 

Att upprätta en solid vetenskaplig och 

teknisk grund för att påskynda den 

praktiska utvecklingen när det gäller 

säkrare hantering av långlivat radioaktivt 

avfall, förbättra framför allt säkerhet, 

resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 

för kärnenergi samt garantera ett tåligt och 

socialt godtagbart system för att skydda 

människor och miljö mot effekterna av 

joniserande strålning.  

Att upprätta en solid vetenskaplig och 

teknisk grund för att påskynda den 

praktiska utvecklingen när det gäller 

säkrare hantering av långlivat radioaktivt 

avfall, förbättra framför allt säkerhet, 

resurseffektivitet och kostnadseffektivitet 

för kärnenergi samt garantera ett tåligt och 

socialt godtagbart system för att skydda 

människor och miljö mot effekterna av 

joniserande strålning. Särskild 

uppmärksamhet bör ges åt långlivat 

kärnavfall vid nedläggning av föråldrade 

system. 

 

Ändring  23 

 

Förslag till beslut 

Bilaga 1 – del I.B – Åtgärder – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Man ska söka bibehålla och 

vidareutveckla vetenskapligt kunnande 

och människors kapacitet för att det även 

på lång sikt ska finnas kvalificerade 

forskare och anställda i kärnsektorn. 

Fortsatt stöd till insatser för att behålla 

och utbilda kvalificerad personal som 

behövs för att bevara unionens oberoende 

på kärnenergiområdet och hela tiden 

säkerställa och förbättra kärnsäkerheten. 

Eftersom kärnenergi kommer att fortsätta 

att spela en viktig roll i unionens 

energimix är det nödvändigt att behålla 

den kärntekniska kompetensen i unionen 

med avseende på strålskydd och 

nedmontering av kärntekniska 

anläggningar, inbegripet verksamheter 

för avveckling och hantering av långlivat 

avfall. 

 

Ändring  24 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – del II – Bakgrund – stycke 2 

 



Kommissionens förslag Ändring 

För att nå detta mål finns det ett tydligt 

behov av att utveckla kunskaper och 

kompetenser för att kunna tillhandahålla 

erforderlig vetenskaplig toppmodern 

oberoende och tillförlitlig expertis som 

stöd för EU:s politik inom kärnreaktor- 

och bränslecykelsäkerhet, 

kärnämneskontroll och säkerhet. Det 

kundorienterade stödet för EU:s politik 

som betonas i gemensamma 

forskningscentrumets uppdrag kommer att 

kompletteras av en förebyggande roll inom 

det europeiska området för 

forskningsverksamhet genom att utföra 

högkvalitativ forskningsverksamhet i nära 

kontakt med industrin och andra organ 

samt att skapa nätverk med offentliga och 

privata institutioner i medlemsstaterna. 

För att nå detta mål finns det ett tydligt 

behov av att utveckla kunskaper och 

kompetenser för att kunna tillhandahålla 

erforderlig vetenskaplig toppmodern 

oberoende och tillförlitlig expertis som 

stöd för EU:s politik inom 

kärnämneskontroll och säkerhet. 

Gemensamma forskningscentrumets 

uppdrag kommer att kompletteras av en 

förebyggande roll inom det europeiska 

området för forskningsverksamhet genom 

att utföra högkvalitativ 

forskningsverksamhet i nära kontakt med 

industrin och andra organ samt att skapa 

nätverk med offentliga och privata 

institutioner i medlemsstaterna. 

Gemensamma forskningscentrumets 

uppgift att sprida information till 

allmänheten kommer att stärkas. 

 

Ändring  25 

Förslag till beslut 

Bilaga I – del II – Åtgärder – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Säkerhetsskydd, genom stöd till 

gemenskapens uppfyllande av sina 

åtaganden, särskilt utveckling av metoder 

för kontrollen av 

bränslecykelanläggningar, genomförande 

av tilläggsprotokollet inklusive 

miljöprovtagning och de integrerade 

säkerhetskontrollerna samt förhindrande av 

avledning av kärnmaterial och radioaktivt 

material i samband med illegal handel med 

sådant material inklusive nukleär 

kriminalteknik. 

3. Säkerhetsskydd, genom stöd till 

gemenskapens uppfyllande av sina 

åtaganden, särskilt utveckling av metoder 

för kontrollen av 

bränslecykelanläggningar, genomförande 

av tilläggsprotokollet inklusive 

miljöprovtagning och de integrerade 

säkerhetskontrollerna samt förhindrande av 

avledning av kärnmaterial och radioaktivt 

material i samband med illegal handel med 

sådant material inklusive nukleär 

kriminalteknik. Det är nödvändigt att 

använda optimala 

övervakningsinstrument för alla civila 

kärntekniska verksamheter, inbegripet 

transporter av och lokaliseringsplats för 

allt radioaktivt material. 

 

 



Ändring  28 

 

Förslag till beslut 

Bilaga II – inledningen – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Förvaltningen av den europeiska 

forskningsfinansieringen bör vara mer 

baserad på förtroende och risktolerans 

gentemot deltagare på projektens alla 

stadier, samtidigt som 

redovisningsskyldighet garanteras, med 

flexibla unionsregler för att, där det är 

möjligt, skapa bättre överensstämmelse 

med olika befintliga nationella regelverk 

och erkänd redovisningspraxis. 

 

Ändring  29 

 

Förslag till beslut 

Bilaga II – inledningen – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Det är nödvändigt att skapa balans mellan 

förtroende och kontroll – mellan 

risktagande och de faror som risken 

medför – i arbetet med att säkra en sund 

finansiell förvaltning av unionens 

forskningsmedel. 

 

 

 

 

Ändring  26 

Förslag till beslut 

Bilaga II – punkt 2 – led a – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Stöd till forskningsprojekt som genomförs 

av konsortier med deltagare från olika 

länder och som syftar till att utveckla nytt 

kunnande, ny teknik, produkter eller 

gemensamma forskningsresurser. 

Projektens omfattning, tillämpningsområde 

Stöd till forskningsprojekt som genomförs 

av konsortier med deltagare från olika 

länder och som syftar till att utveckla nytt 

kunnande, ny teknik, produkter eller 

gemensamma forskningsresurser. 

Projektens omfattning, tillämpningsområde 



och interna organisation kan variera från 

område till område och mellan olika 

ämnen. Projekten kan variera mellan små 

eller medelstora målinriktade 

forskningsprojekt och större integrerande 

projekt som tar stora resurser i anspråk för 

att nå ett fastställt mål. Stöd till utbildning 

och karriärutveckling för forskare kommer 

att ingå i projektets arbetsplaner. 

och interna organisation kan variera från 

område till område och mellan olika 

ämnen. Projekten kan variera mellan små 

eller medelstora målinriktade 

forskningsprojekt och större integrerande 

projekt som tar stora resurser i anspråk för 

att nå ett fastställt mål. Stöd till utbildning 

och karriärutveckling för forskare kommer 

att ingå i projektets arbetsplaner. 

Standardiseringsverksamheter kommer 

att ingå i projektets arbetsprogram. 

 

Ändring  27 

Förslag till beslut 

Bilaga II – punkt 2 – led a – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Stöd till verksamhet som syftar till att 

samordna eller stödja forskning 

(nätverkande, utbyten, gränsöverskridande 

tillgång till forskningsinfrastruktur, studier, 

konferenser, bidrag vid byggande av ny 

infrastruktur, etc.) eller att främja 

personalens utveckling (t.ex. genom 

nätverkande och utformning av 

utbildningsprogram). Dessa åtgärder får 

också genomföras på annat sätt än genom 

ansökningsomgångar. 

Stöd till verksamhet som syftar till att 

samordna eller stödja forskning 

(nätverkande, utbyten, gränsöverskridande 

tillgång till forskningsinfrastruktur, studier, 

konferenser, deltagande i 

standardiseringsorgan, bidrag vid 

byggande av ny infrastruktur, etc.) eller att 

främja personalens utveckling (t.ex. genom 

nätverkande och utformning av 

utbildningsprogram). Dessa åtgärder får 

också genomföras på annat sätt än genom 

ansökningsomgångar. 

 


