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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om forslag 
til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – 
rammeprogram for forskning og innovation (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 
2017/0312(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0698),

– der henviser til 7 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0009/2018),

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-
0258/2018),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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

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

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

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



Ændring 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændring

(4) For at sikre kontinuiteten i den 
nukleare forskning på Fællesskabsplan er 
det nødvendigt at fastlægge forsknings- og 
uddannelsesprogrammet for Fællesskabet 
for perioden fra den 1. januar 2019 til den 
31. december 2020 
("Euratomprogrammet"). 
Euratomprogrammet bør have samme mål 
som 2014-2018-programmet, støtte de 
samme aktiviteter og anvende samme 
gennemførelsesmetode, der har vist sig at 
være effektiv og passende med henblik på 
at nå programmets mål. 

(4) For at sikre kontinuiteten i den 
nukleare forskning på Fællesskabsplan og 
opfylde målene på dette område er det 
nødvendigt at fastlægge forsknings- og 
uddannelsesprogrammet for Fællesskabet 
for perioden fra den 1. januar 2019 til den 
31. december 2020 
("Euratomprogrammet"). 
Euratomprogrammet bør have samme mål 
som 2014-2018-programmet, støtte de 
samme aktiviteter og anvende samme 
gennemførelsesmetode, der har vist sig at 
være effektiv og passende med henblik på 
at nå programmets mål. 

Ændring 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændring

(6) Uanset den potentielle indvirkning 
af kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker bringe menneskeliv i fare. 
Der bør derfor være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og, for så vidt det er 
relevant, de sikringsaspekter, som Det 
Fælles Forskningscenter ("JRC") 
beskæftiger sig med, i 
Euratomprogrammet. 

(6) Uanset den potentielle indvirkning 
af kerneenergi på energiforsyningen og den 
økonomiske udvikling kan alvorlige 
nukleare ulykker bringe menneskeliv og 
miljøet i fare på mellemlang og lang sigt. 
Der bør derfor være størst muligt fokus på 
nuklear sikkerhed og, for så vidt det er 
relevant, de sikringsaspekter, som Det 
Fælles Forskningscenter ("JRC") 
beskæftiger sig med, i 
Euratomprogrammet. 

Ændring 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændring



(7) Den strategiske energiteknologiplan 
for EU ("SET-planen"), som er fastlagt i 
Rådets konklusioner af mødet den 28. 
februar 2008 i Bruxelles, fremskynder 
udviklingen af en portefølje af 
lavemissionsteknologier. Det Europæiske 
Råd blev på mødet den 4. februar 2011 
enigt om, at Unionen og dens 
medlemsstater vil fremme investeringer i 
vedvarende energikilder og sikre og 
bæredygtige lavemissionsteknologier og vil 
fokusere på at gennemføre de 
teknologiprioriteter, der er fastsat i SET-
planen. Hver medlemsstat kan frit vælge, 
hvilke teknologiarter den vil støtte.

(7) Den strategiske energiteknologiplan 
for Unionen ("SET-planen"), som er 
fastlagt i Rådets konklusioner af mødet den 
28. februar 2008 i Bruxelles, fremskynder 
innovationsprocessen inden for 
avancerede lavemissionsteknologier i 
Europa. Det Europæiske Råd blev på 
mødet den 4. februar 2011 enigt om, at 
Unionen og dens medlemsstater vil fremme 
investeringer i vedvarende energikilder og 
sikre og bæredygtige 
lavemissionsteknologier, herunder 
kerneenergi, og vil fokusere på at 
gennemføre de teknologiprioriteter, der er 
fastsat i SET-planen. Aktion 10 
(kerneenergi) i SET-planen har som sit 
mål at bevare et højt sikkerhedsniveau for 
kernekraftreaktorer og de tilhørende 
brændselskredsløb under drift og 
dekommissionering, samtidig med at deres 
effektivitet forbedres. Hver medlemsstat 
kan frit vælge, hvilke teknologiarter den vil 
støtte.

Ændring 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændring

(8) Eftersom alle medlemsstater har 
nukleare anlæg eller bruger radioaktive 
materialer, særlig til medicinske formål, 
anerkender Rådet i sine konklusioner af 
mødet den 1. og 2. december 2008 i 
Bruxelles det fortsatte behov for ekspertise 
på det nukleare område, navnlig gennem 
tilstrækkelig forskningstilknyttet 
uddannelse og erhvervsuddannelse, som 
koordineres på fællesskabsplan. 

(8) Eftersom alle medlemsstater har 
nukleare anlæg eller bruger radioaktive 
materialer, særlig til medicinske formål, 
anerkender Rådet i sine konklusioner af 
mødet den 1. og 2. december 2008 i 
Bruxelles det fortsatte behov for ekspertise 
på det nukleare område, navnlig gennem 
tilstrækkelig uddannelse og 
erhvervsuddannelse på alle niveauer og 
passende koordinering med 
forskningsprojekter på europæisk plan.

Ændring 5

Forslag til forordning
Betragtning 9



Kommissionens forslag Ændring

(9) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det 
anerkendes også, at kerneenergi spiller 
forskellige roller i forskellige 
medlemsstater. 

(9) Den enkelte medlemsstat afgør, om 
den vil anvende kerneenergi, men det 
anerkendes også, at nuklear forskning 
spiller en vigtig rolle i alle medlemsstater, 
ikke mindst i forbindelse med menneskers 
sundhed.

Ændring 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændring

(11) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres rettidigt. Dernæst skal der 
udformes en ambitiøs, men realistisk 
køreplan hen imod elektricitetsproduktion 
inden 2050. For at nå disse mål skal det 
europæiske fusionsprogram rettes mod et 
fælles aktivitetsprogram, der gennemfører 
denne køreplan. For at sikre resultaterne i 
de igangværende 
fusionsforskningsaktiviteter og det 
langsigtede tilsagn fra og samarbejde 
mellem fusionsinteressenterne bør 
kontinuiteten i Fællesskabets støtte sikres. 
Der bør primært lægges stærkere vægt på 
aktiviteter til støtte for ITER, men også på 
udvikling hen imod en 
demonstrationsreaktor, herunder efter 
omstændighederne større inddragelse af 
den private sektor. En sådan rationalisering 
og omfokusering bør gennemføres uden at 
bringe Europas førerposition i 
fusionsforskersamfundet i fare. 

(11) For at fusion kan blive en pålidelig 
mulighed for kommerciel 
energiproduktion, skal opførelsen og 
idriftsættelsen af ITER for det første 
gennemføres rettidigt, og 
Euratomprogrammet kan yde et betydeligt 
bidrag. Dernæst skal der udformes en 
ambitiøs, men realistisk køreplan hen imod 
elektricitetsproduktion inden 2050. For at 
nå disse mål skal det europæiske 
fusionsprogram rettes mod et fælles 
aktivitetsprogram, der gennemfører denne 
køreplan. For at sikre resultaterne i de 
igangværende fusionsforskningsaktiviteter 
og det langsigtede tilsagn fra og 
samarbejde mellem fusionsinteressenterne 
bør kontinuiteten i Fællesskabets støtte 
sikres på lang sigt. Der bør primært lægges 
stærkere vægt på aktiviteter til støtte for 
ITER, men også på udvikling hen imod en 
demonstrationsreaktor, herunder efter 
omstændighederne større inddragelse af 
den private sektor. En sådan rationalisering 
og omfokusering bør gennemføres uden at 
bringe Europas førerposition i 
fusionsforskersamfundet i fare.

Ændring 7

Forslag til forordning
Betragtning 12



Kommissionens forslag Ændring

(12) JRC bør fortsat yde uafhængig 
kundedrevet videnskabelig og teknisk 
støtte til udformning, udvikling, 
gennemførelse og overvågning af 
Fællesskabets politikker, navnlig på 
området for forskning og uddannelse i 
nuklear sikkerhed og sikring. For at 
udnytte de menneskelige ressourcer bedst 
muligt og sikre, at der ikke foregår 
dobbeltarbejde inden for forskningen i 
Unionen, bør alle nye aktiviteter, som JRC 
udøver, analyseres for at kontrollere, om de 
er i overensstemmelse med dem, der 
allerede foregår i medlemsstaterne. 
Sikringsaspekterne i Horisont 2020-
rammeprogrammet bør begrænses til JRC's 
direkte aktioner.

(12) JRC bør fortsat yde uafhængig 
kundedrevet videnskabelig og teknisk 
støtte til udformning, udvikling, 
gennemførelse og overvågning af 
Fællesskabets politikker, navnlig på 
området for forskning og uddannelse i 
nuklear sikkerhed, sikring, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
ikkespredning. For at udnytte de 
menneskelige ressourcer bedst muligt og 
sikre, at der ikke foregår dobbeltarbejde 
inden for forskningen i Unionen, bør alle 
nye aktiviteter, som JRC udøver, 
analyseres for at kontrollere, om de er i 
overensstemmelse med dem, der allerede 
foregår i medlemsstaterne. 
Sikringsaspekterne i Horisont 2020-
rammeprogrammet bør begrænses til JRC's 
direkte aktioner. 

Ændring 8

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændring

(14) Det er EU's opgave i alle 
medlemsstaternes interesse at udvikle en 
ramme til støtte for fælles avanceret 
forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 
sikkerhed, sikring, strålingsbeskyttelse og 
ikkespredning. Dette forudsætter 
uafhængig videnskabelig dokumentation, 
hvortil JRC kan yde et væsentligt bidrag. 
Dette anerkendes i meddelelsen af 6. 
oktober 2010 fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", hvor 
Kommissionen giver udtryk for, at den 
agter at styrke den videnskabelige 
dokumentation til brug for den politiske 
beslutningsproces gennem JRC. JRC agter 

(14) Det er Unionens opgave i alle 
medlemsstaternes interesse at udvikle en 
ramme til støtte for fælles avanceret 
forskning, videndannelse og 
erfaringsopbygning inden for nukleare 
fissionsteknologier med særlig vægt på 
sikkerhed, sikring, behandling af nukleart 
affald, strålingsbeskyttelse og 
ikkespredning. Dette forudsætter 
uafhængig videnskabelig dokumentation, 
hvortil JRC kan yde et væsentligt bidrag. 
Dette anerkendes i meddelelsen af 6. 
oktober 2010 fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", hvor 
Kommissionen giver udtryk for, at den 
agter at styrke den videnskabelige 
dokumentation til brug for den politiske 



at tage denne udfordring op ved at målrette 
forskningen i nuklear sikkerhed og sikring 
mod EU's politiske prioriteter. 

beslutningsproces gennem JRC. JRC agter 
at tage denne udfordring op ved at målrette 
forskningen i nuklear sikkerhed og sikring 
mod Unionens politiske prioriteter.

Ændring 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændring

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

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

Ændring 10

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændring

(17) I resultaterne af de drøftelser, der 
fandt sted på symposiet den 26.-27. februar 
2013 i Bruxelles om "fordele og 
begrænsninger i forbindelse med forskning 
inden for nuklear fission med henblik på en 
lavemissionsøkonomi", som blev forberedt 
gennem en tværfaglig undersøgelse med 
deltagelse af blandt andre eksperter inden 
for energi, økonomi og samfundsvidenskab 
og tilrettelagt i fællesskab af 
Kommissionen og Det Europæiske 

(17) I resultaterne af de drøftelser, der 
fandt sted på symposiet den 26.-27. februar 
2013 i Bruxelles om "fordele og 
begrænsninger i forbindelse med forskning 
inden for nuklear fission med henblik på en 
lavemissionsøkonomi", som blev forberedt 
gennem en tværfaglig undersøgelse med 
deltagelse af blandt andre eksperter inden 
for energi, økonomi og samfundsvidenskab 
og tilrettelagt i fællesskab af 
Kommissionen og Det Europæiske 



Økonomiske og Sociale Udvalg, blev 
behovet for at fortsætte den nukleare 
forskning på europæisk plan anerkendt. 

Økonomiske og Sociale Udvalg, blev 
behovet for at fortsætte den nukleare 
forskning, herunder fissionsforskning, på 
europæisk plan anerkendt.

Ændring 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændring

(18) Euratomprogrammet bør medvirke 
til at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i EU. 

 Der bør rettes tilstrækkeligt fokus mod det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af 
forskere17 samt andre relevante 
referencerammer, der er defineret inden for 
rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

(18) Euratomprogrammet bør medvirke 
til at styrke forskererhvervets 
tiltrækningskraft i Unionen og bidrage til 
at tilskynde unge til at involvere sig i 
forskning på dette område. Der bør rettes 
tilstrækkeligt fokus mod det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere17 samt andre 
relevante referencerammer, der er defineret 
inden for rammerne af det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

_________________ _________________
17 Kommissionens henstilling af 11. marts 
2005 om et europæisk charter for forskere 
og en adfærdskodeks for ansættelse af 
forskere (EUT L 75 af 22.3.2005, s. 67). 

17 Kommissionens henstilling af 11. marts 
2005 om et europæisk charter for forskere 
og en adfærdskodeks for ansættelse af 
forskere (EUT L 75 af 22.3.2005, s. 67).

Ændring 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændring

(19) De aktiviteter, der udvikles i 
Euratomprogrammet, bør søge at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder inden 
for forskning og innovation ved navnlig at 
tage fat om de underliggende årsager til 
skæv kønsfordeling, ved at udnytte både 
kvindelige og mandlige forskeres 
potentiale fuldt ud og ved at integrere 
kønsdimensionen i projektindholdet med 
henblik på at forbedre kvaliteten af 
forskning og stimulere innovation. 

(19) De aktiviteter, der udvikles i 
Euratomprogrammet, skal være i 
overensstemmelse med principperne om 
ligestilling mellem mænd og kvinder inden 
for forskning og innovation ved navnlig at 
tage fat om de underliggende årsager til 
skæv kønsfordeling, udnytte både 
kvindelige og mandlige forskeres 
potentiale fuldt ud og forbedre deres 
adgang til forskningsprogrammer med 
henblik på at forbedre kvaliteten af 



Aktiviteterne bør også være målrettet mod 
gennemførelsen af principperne vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 
artikel 2 og 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 8 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

forskning og stimulere innovation. 
Aktiviteterne bør også være målrettet mod 
gennemførelsen af principperne vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 
artikel 2 og 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 8 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).

Ændring 13

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændring

(20) Forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der støttes af 
Euratomprogrammet, bør respektere 
grundlæggende etiske principper. Der bør i 
givet fald tages hensyn til udtalelser om 
energispørgsmål fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder. 
Alle aktiviteter bør gennemføres på en 
måde, som sikrer et højt beskyttelsesniveau 
for menneskers sundhed.

(20) Forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der støttes af 
Euratomprogrammet, bør respektere 
grundlæggende etiske principper. Der bør i 
givet fald tages hensyn til udtalelser om 
energispørgsmål fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og erstatte 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med andre metoder med henblik på i sidste 
instans at forbyde anvendelsen af dyr. Alle 
aktiviteter bør gennemføres på en måde, 
som sikrer det højeste beskyttelsesniveau 
for menneskers sundhed.

Ændring 14

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændring

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

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



af små og mellemstore virksomheder. af små og mellemstore virksomheder, 
herunder nye innovative aktører inden for 
det relevante forskningsområde.

Ændring 15

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændring

(25) EU's finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige 
foranstaltninger under hele 
udgiftscyklussen, herunder ved 
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af uregelmæssigheder, tilbagesøgning af 
midler, der er gået tabt, udbetalt 
uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter 
omstændighederne ved anvendelse af 
sanktioner. En revideret kontrolstrategi, 
hvor vægten forskydes fra minimering af 
fejlraten til risikobaseret kontrol og 
afsløring af svig, bør mindske 
kontrolbyrden for deltagerne.

(25) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige 
foranstaltninger under hele 
udgiftscyklussen, herunder ved 
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af uregelmæssigheder gennem fælles 
revisionsprocedurer, tilbagesøgning af 
midler, der er gået tabt, udbetalt 
uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter 
omstændighederne ved anvendelse af 
sanktioner. En revideret kontrolstrategi, 
hvor vægten forskydes fra minimering af 
fejlraten til risikobaseret kontrol og 
afsløring af svig i henhold til fælles 
principper og kriterier på EU-plan, bør 
mindske kontrolbyrden for deltagerne.

Ændring 16

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændring

(26) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af 
Euratomprogrammet og gennemførelsen 
heraf på en måde, der er så effektiv og 
brugervenlig som muligt, samtidig med at 
retssikkerheden garanteres, og adgangen til 
programmet lettes for alle deltagere. Det 
bør sikres, at de relevante bestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 
("finansforordningen")19 overholdes, og at 
kravene om forenkling og bedre lovgivning 
opfyldes.

(26) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af 
Euratomprogrammet og gennemførelsen 
heraf på en måde, der er så effektiv og 
brugervenlig som muligt, samtidig med at 
retssikkerheden garanteres og potentielle 
støttemodtagere informeres ordentligt, 
således at adgangen til programmet øges 
for alle deltagere. Det bør sikres, at de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 
("finansforordningen")19 overholdes, og at 



kravene om forenkling og bedre lovgivning 
opfyldes.

_________________ _________________
19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 
af 26.10.2012, s. 1). 

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 
af 26.10.2012, s. 1).

Ændring 17

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændring

(33) Opfyldelse af Euratomprogrammets 
mål inden for relevante områder kræver 
støtte til tværgående aktiviteter, både inden 
for Euratomprogrammet og sammen med 
aktiviteterne i Horisont 2020-
rammeprogrammet.

(33) Opfyldelse af Euratomprogrammets 
mål inden for relevante områder kræver 
støtte til tværgående aktiviteter, både inden 
for Euratomprogrammet og sammen med 
aktiviteterne i Horisont 2020-
rammeprogrammet, f.eks. Marie 
Skłodowská Curie-aktionerne til støtte for 
forskermobilitet.

Ændring 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændring

1. Euratomprogrammets generelle mål 
er at gennemføre forskning og uddannelse 
på det nukleare område med vægt på 
fortsat forbedring af nuklear sikkerhed, 
sikring og strålingsbeskyttelse, navnlig for 
potentielt at bidrage til den langsigtede 
dekarbonisering af energisystemet på en 
sikker og effektiv måde. Det generelle mål 
skal nås gennem de aktiviteter, der er 
angivet i bilag I, i form af direkte og 
indirekte aktioner, som forfølger de 
specifikke mål i stk. 2 og 3.

1. Euratomprogrammets generelle mål 
er at gennemføre forskning og uddannelse 
på det nukleare område med vægt på 
fortsat forbedring af nuklear sikkerhed, 
sikring og strålingsbeskyttelse, navnlig for 
at bidrage til den langsigtede 
dekarbonisering af energisystemet på en 
sikker og effektiv måde. Det generelle mål 
skal nås gennem de aktiviteter, der er 
angivet i bilag I, i form af direkte og 
indirekte aktioner, som forfølger de 
specifikke mål i denne artikels stk. 2 og 3.



Ændring 19

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

Kommissionens forslag Ændring

a) støtte sikkerheden i nukleare 
systemer 

a) støtte sikkerheden i nukleare 
systemer, bl.a. ved hjælp af strukturelle 
grænseoverskridende inspektioner, 
såfremt der er tale om nukleare anlæg i 
nærheden af en eller flere landegrænser 
med andre medlemsstater

Ændring 20

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

Kommissionens forslag Ændring

b) bidrage til udvikling af sikre 
langsigtede løsninger til håndtering af 
radioaktivt slutaffald, herunder endelig 
geologisk deponering samt separation og 
transmutation 

b) bidrage til samarbejde på EU-plan 
og med tredjelande om kortlægning og 
udvikling af sikre langsigtede løsninger til 
håndtering af radioaktivt slutaffald, 
herunder endelig geologisk deponering 
samt separation og transmutation

Ændring 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændring

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder nuklear reaktor- og 
brændselssikkerhed, affaldshåndtering, 
herunder endelig geologisk deponering 
samt separation og transmutation; 
dekommissionering og nødberedskab 

a) forbedre den nukleare sikkerhed, 
herunder nuklear reaktor- og 
brændselssikkerhed, affaldshåndtering med 
henblik på at forhindre alle uønskede 
indvirkninger på mennesker eller miljøet, 
herunder endelig geologisk deponering 
samt separation og transmutation; 
dekommissionering og nødberedskab 

Ændring 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b



Kommissionens forslag Ændring

b) forbedre sikkerheden i forbindelse 
med nuklear teknologi, herunder nuklear 
sikkerhedskontrol, ikke-spredning, 
bekæmpelse af ulovlig handel og nuklear 
eftersporing 

b) forbedre sikkerheden i forbindelse 
med nuklear teknologi, herunder nuklear 
sikkerhedskontrol, ikke-spredning, 
bekæmpelse af ulovlig handel og nuklear 
eftersporing, bortskaffelse af råmaterialer 
og radioaktivt affald, bekæmpelse af 
cyberangreb og nedbringelse af risikoen 
for terrorisme mod kernekraftanlæg og 
strukturelle grænseoverskridende 
inspektioner, hvor der er tale om nukleare 
anlæg i nærheden af en eller flere 
landegrænser med andre medlemsstater

Ændring 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændring

d) fremme videnforvaltning, 
uddannelse og erhvervsuddannelse 

d) fremme videnforvaltning, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
herunder langsigtet faglig uddannelse 
med henblik på at afspejle den 
permanente udvikling, som nye 
teknologier muliggør

Ændring 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændring

4. Euratomprogrammet gennemføres 
på en sådan måde, at det sikres, at 
indsatsområderne og de støttede aktiviteter 
er relevante for ændrede behov og tager 
hensyn til, at videnskab, teknologi, 
innovation, politikudformning, markeder 
og samfundet hele tiden udvikler sig, med 
henblik på at udnytte de menneskelige og 
finansielle ressourcer bedst muligt og at 
undgå dobbeltarbejde inden for nuklear 
forskning og udvikling i Unionen. 

4. Euratomprogrammet gennemføres 
på en sådan måde, at det sikres, at 
indsatsområderne og de støttede aktiviteter 
er relevante for ændrede behov og tager 
hensyn til, at videnskab, teknologi, 
innovation, politikudformning – navnlig 
energi- og miljøpolitik – markeder og 
samfundet hele tiden udvikler sig, med 
henblik på at udnytte de menneskelige og 
finansielle ressourcer bedst muligt, skabe 
større synergier mellem eksisterende 
programmer og projekter og undgå 



dobbeltarbejde inden for nuklear forskning 
og udvikling i Unionen.

Ændring 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændring

2. Finansieringsrammen for 
Euratomprogrammet kan dække udgifter til 
aktiviteter vedrørende forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering, der er nødvendige i forbindelse 
med forvaltningen af programmet og 
opfyldelsen af dets mål, navnlig 
undersøgelser og ekspertmøder, for så vidt 
de vedrører denne forordnings generelle 
mål, og udgifter til IT-netværk med fokus 
på informationsbehandling og -udveksling 
samt alle andre udgifter til teknisk eller 
administrativ bistand, som Kommissionen 
måtte afholde i forbindelse med forvaltning 
af Euratomprogrammet. Udgifterne til 
fortsatte og gentagne aktioner som f.eks. 
kontrol, revision og IT-netværk dækkes 
inden for grænserne af Kommissionens 
administrative udgifter fastsat i stk. 1. 

2. Finansieringsrammen for 
Euratomprogrammet kan dække udgifter til 
aktiviteter vedrørende forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering, der er nødvendige i forbindelse 
med forvaltningen af programmet og 
opfyldelsen af dets mål, navnlig 
undersøgelser og ekspertmøder, for så vidt 
de vedrører denne forordnings generelle 
mål, og udgifter til IT-netværk med fokus 
på informationsbehandling og -udveksling 
og sikkerheden i disse netværk samt alle 
andre udgifter til teknisk eller administrativ 
bistand, som Kommissionen måtte afholde 
i forbindelse med forvaltning af 
Euratomprogrammet. Udgifterne til 
fortsatte og gentagne aktioner som f.eks. 
kontrol, revision og IT-netværk dækkes 
inden for grænserne af Kommissionens 
administrative udgifter fastsat i stk. 1.

Ændring 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændring

c) lande eller territorier, der er 
associeret med det syvende 
Euratomrammeprogram eller Euratoms 
program for forskning og uddannelse 2014-
2018. 

c) lande eller territorier, der er 
associeret med eller deltager som 
medlemsstater i det syvende 
Euratomrammeprogram eller Euratoms 
program for forskning og uddannelse 2014-
2018.

Ændring 27



Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændring

3. Arbejdsprogrammerne, jf. stk. 1 og 
2, tager højde for det nationale, europæiske 
og internationale videnskabelige, 
teknologiske og innovative niveau og for 
relevante politiske, markedsmæssige og 
samfundsmæssige tendenser. De ajourføres 
efter behov.

3. Arbejdsprogrammerne, jf. stk. 1 og 
2, tager højde for det nationale, europæiske 
og internationale videnskabelige, 
teknologiske og innovative niveau og for 
relevante politiske, markedsmæssige og 
samfundsmæssige tendenser. De ajourføres 
efter behov under behørig hensyntagen til 
de relevante anbefalinger fra 
Kommissionens uafhængige 
ekspertgrupper, der er nedsat med henblik 
på at evaluere Euratomprogrammet.

Ændring 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændring

I Euratomprogrammet lægges der særlig 
vægt på at sikre tilstrækkelig deltagelse af 
og innovationsindvirkning på små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
den private sektor i almindelighed. 
Kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ers deltagelse gennemføres som en 
del af evaluerings- og 
overvågningsordningerne.

I Euratomprogrammet lægges der særlig 
vægt på at sikre tilstrækkelig deltagelse af 
og innovationsindvirkning på små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), 
herunder nye innovative aktører på det 
relevante forskningsområde og den 
private sektor i almindelighed. Kvantitative 
og kvalitative vurderinger af SMV'ers 
deltagelse gennemføres som en del af 
evaluerings- og overvågningsordningerne.

Ændring 29

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændring

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af overvågningen, jf. stk. 1, og 
gør dem offentligt tilgængelige. 

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af overvågningen, jf. stk. 1, og 
gør dem offentligt tilgængelige og 
forelægger dem for Europa-Parlamentet.



Ændring 30

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændring

Kernekraft udgør et element i debatten om 
bekæmpelse af klimaændringer og 
mindskning af Europas afhængighed af 
importeret energi. Inden for en bredere 
sammenhæng med at finde frem til 
fremtidens bæredygtige energimiks vil 
Euratomprogrammet gennem sine 
forskningsaktiviteter også bidrage til 
debatten om fordele og begrænsninger i 
forbindelse med nuklear fissionsenergi 
med henblik på en lavemissionsøkonomi. 
Når der sikres løbende forbedring af den 
nukleare sikkerhed, vil mere avanceret 
kernekraftteknologi også kunne stille 
betydelige forbedringer i udsigt hvad angår 
effektivitet og forbrug af ressourcer og 
frembringe mindre affald end de 
nuværende teknologier. Der vil blive lagt 
størst mulig vægt på nukleare 
sikkerhedsaspekter.

Kernekraft yder et vigtigt bidrag til 
bekæmpelse af klimaændringer og 
mindskning af Europas afhængighed af 
importeret energi. Inden for en bredere 
sammenhæng med at finde frem til 
fremtidens bæredygtige energimiks vil 
Euratomprogrammet gennem sine 
forskningsaktiviteter også bidrage til at 
fastholde de teknologiske fordele i 
forbindelse med nuklear fissionsenergi 
med henblik på en lavemissionsøkonomi. 
Når der sikres løbende forbedring af den 
nukleare sikkerhed, vil mere avanceret 
kernekraftteknologi også kunne stille 
betydelige forbedringer i udsigt hvad angår 
effektivitet og forbrug af ressourcer og 
frembringe mindre affald end de 
nuværende teknologier. Der vil blive lagt 
størst mulig vægt på nukleare 
sikkerhedsaspekter.

Ændring 31

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 6 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændring

I overensstemmelse med det generelle mål 
støtte til fælles forskningsaktiviteter 
vedrørende sikker drift og 
dekommissionering af reaktorsystemer 
(herunder brændselskredsløbsanlæg) i brug 
i EU eller, for så vidt det er nødvendigt for 
at opretholde bred ekspertise i nuklear 
sikkerhed i EU, de reaktortyper, der 
eventuelt vil blive anvendt i fremtiden, 
med fuldt fokus på de sikkerhedsmæssige 
aspekter, herunder alle aspekter af 
brændselskredsløbet, som f.eks. separation 
og transmutation.

I overensstemmelse med det generelle mål 
støtte til fælles forskningsaktiviteter 
vedrørende sikker drift og 
dekommissionering af reaktorsystemer 
(herunder brændselskredsløbsanlæg) i brug 
i Unionen eller, for så vidt det er 
nødvendigt for at opretholde bred 
ekspertise i nuklear sikkerhed i Unionen, 
de reaktortyper, der eventuelt vil blive 
anvendt i fremtiden i alle aspekter af 
brændselskredsløbet som f.eks. separation 
og transmutation.



Ændring 32

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 9 – litra a – afsnit 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændring

3) udveksling af oplysninger med 
relevante parter for at styrke EU's 
kapacitet til at reagere over for nukleare 
uheld og ulykker gennem forskning i 
beredskabssystemer og modeller for 
radiologisk spredning i luften og ved at 
mobilisere ressourcer og ekspertise til 
analyse og modellering af nukleare 
ulykker.

3) udveksling af oplysninger med 
relevante parter for at styrke Unionens 
kapacitet til at reagere over for nukleare 
uheld og ulykker gennem forskning i 
beredskabssystemer og modeller for 
radiologisk spredning i miljøet (luft, vand 
og jord) og ved at mobilisere ressourcer og 
ekspertise til analyse og modellering af 
nukleare ulykker.

Ændring 33

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 11

Kommissionens forslag Ændring

For at nå målene i Euratomprogrammet vil 
relevante forbindelser og grænseflader, 
f.eks. fælles forslagsindkaldelser, blive 
sikret med særprogrammet under Horisont 
2020-rammeprogrammet.

For at nå målene i Euratomprogrammet og 
skabe synergi mellem nukleare og 
ikkenukleare aktiviteter og 
videnoverførsel inden for relevante 
områder, vil relevante forbindelser og 
grænseflader, f.eks. fælles 
forslagsindkaldelser, blive sikret med 
særprogrammet under Horisont 2020-
rammeprogrammet.

Ændring 34

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændring

b) Bidrag til udvikling af sikre 
langsigtede løsninger til håndtering af 
radioaktivt slutaffald, herunder endelig 
geologisk deponering samt separation og 
transmutation

(Vedrører ikke den danske tekst)  



Ændring 36

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – litra g – indledning

Kommissionens forslag Ændring

g) Fremme af innovation og industriel 
konkurrenceevne

g) Fremme af innovation


