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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters 
gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011)
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0444)1,

– der henviser til Euratom-traktatens artikel 7, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0385/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. Euratom-
traktatens artikel 119, stk. 2;

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.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8 a (ny)

(8a) FFC deltager i de europæiske 
netværk for atomreaktorsikkerhed, som 
har til formål at opnå størst mulig 
harmonisering af de nationale normer for 
sikkerhed. Det ville i forbindelse med dette 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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rammeprogram være passende, om FFC i 
betragtning af den sagkundskab, det råder 
over, forstærkede sin deltagelse, således at 
der kunne fastlægges fælles EU-
sikkerhedsnormer for planlægning, 
opførelse og drift af reaktorer og 
genoparbejdningsanlæg. Dette ville være 
et bidrag til fastlæggelse af en kodeks for
nuklear sikkerhed i EU, hvor de 
forskellige nationale normer kunne 
harmoniseres med henblik på at opnå en 
høj grad af nuklear sikkerhed i EU.

Begrundelse

Fastlæggelsen af minimumsnormer for drift og indretning af atomreaktorer er af fælles 
interesse for hele Den Europæiske Union. Sådanne minimumsnormer bør udarbejdes i en 
fælles, gennemsigtig og konsensorienteret dialog med udgangspunkt i den nyeste viden inden 
for videnskab og forskning. FFC kunne i den forbindelse spille en vigtig modererende rolle. 
Fastlæggelsen af sådanne minimumsnormer er af interesse for samtlige borgere af hensyn til 
sikkerheden og vil på grund af sin grænseoverskridende karakter også komme de 
medlemsstater til gode, som i kraft af deres suverænitet vælger ikke at drive eller opføre
atomreaktorer.

Ændringsforslag 2
Betragtning 9

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
særprogram bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
særprogram bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. Desuden 
bør offentlighedens accept af disse 
aktiviteter fremmes.

Begrundelse

FFC's forskning inden for dette område er af fælleseuropæisk interesse af hensyn til 
sikkerheden, som ikke standser ved grænserne. Offentlighedens accept af denne forskning er 
vigtig ud fra et demokratisk synspunkt og bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) FFC bør fortsat udføre (10) FFC bør fortsat udføre 
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indtægtsgivende, konkurrencebaseret 
arbejde. Dette arbejde omfatter deltagelse i 
rammeprogrammets indirekte aktioner, 
arbejde for tredjeparter og i mindre grad 
udnyttelse af immaterielle aktiver.

indtægtsgivende, konkurrencebaseret 
arbejde. Dette arbejde omfatter ud over 
arbejde for tredjeparter deltagelse i 
rammeprogrammets indirekte aktioner,
som det bør tilstræbes at fordoble, og i 
mindre grad udnyttelse af immaterielle 
aktiver.

Begrundelse

FFC bør absolut også i fremtiden have mulighed for at deltage i udbudsprocedurer 
vedrørende indirekte aktioner. Indsatsen på dette område bør fordobles. Det bør også fortsat 
være muligt at skaffe indtægter udefra og at udnytte immaterielle aktiver. På den måde sikres 
en automatisk kvalitetskontrol og en fortsat høj kvalitet og effektivitet inden for FFC.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10 a (ny)

(10a) FFC bør sikre, at der opretholdes et 
højt videnskabeligt niveau, således at 
centret bliver i stand til at varetage sine 
opgaver stadig bedre, og det bør derfor 
forstærke sine egentlige 
forskningsaktiviteter, uden at det sker på 
bekostning af de aktiviteter, der 
umiddelbart tager sigte på at dække behov 
i forbindelse med fællesskabspolitikkerne.

Begrundelse

Som det allerede flere gange er blevet understreget af bedømmelsesudvalget, må FFC finde 
en balance mellem funktionen som leverandør af tjenesteydelser til brugerne og de egentlige 
forskningsaktiviteter, som er en absolut forudsætning for, at centret kan opretholde sit 
videnskabelige niveau. Jf. også ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 5
Betragtning 10 b (ny)

(10b) FFC bør sikre, at der i dets arbejde 
tages lige meget hensyn til begge køns 
status og rolle inden for videnskab og 
forskning. På den måde skal det sikres, at 
princippet om lige muligheder for alle 
uanset køn overholdes.



PE 368.073v01-00 8/13 PR\600205DA.doc

DA

Begrundelse

FFC diskriminerer i sit arbejde naturligvis ingen på grund af køn. Overholdelsen af 
princippet om lige muligheder for alle uanset køn skal være garanteret.

Ændringsforslag 6
Bilag, punkt 2 "Baggrund", afsnit 4 a (nyt)

FFC sikrer, at der opretholdes et højt 
videnskabeligt niveau, således at centret 
bliver i stand til at varetage sine opgaver 
stadig bedre, og det forstærker derfor sine 
egentlige forskningsaktiviteter, uden at 
det sker på bekostning af de aktiviteter, 
der umiddelbart tager sigte på at dække 
behov i forbindelse med 
fællesskabspolitikkerne.

Begrundelse

Overtagelse af den nye betragtning 10a i selve beslutningen.

Ændringsforslag 7
Bilag, punkt 2 "Baggrund", afsnit 4 b (nyt)

Et andet mål er at videreudvikle 
samarbejdet igennem etablering af 
netværk med henblik på at opnå 
vidtrækkende enighed om en række 
spørgsmål på europæisk og internationalt 
plan. FFC's mulighed for at deltage i 
førende internationale forskningsnetværk 
og integrerede projekter får på denne 
baggrund en ganske særlig betydning. 
Der er behov for støtte og direkte bistand 
for at få Kontoret for Euratoms 
Sikkerhedskontrol (ESO) og Den 
Internationale Atomenergiorganisation
(IAEA) til at foretage sikkerhedskontrol. 
Der vil blive lagt særlig vægt på 
samarbejdet med fremtidige EU-
medlemsstater.

Begrundelse

Dette samarbejde giver FFC mulighed for at lade en række partnere, især fra 
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tiltrædelseslandene, yde deres bidrag i forbindelse med disse meget følsomme emner.

Ændringsforslag 8
Bilag, punkt 3.1.1. "Karakterisering, lagring og deponering af brugt brændsel", afsnit -1 (nyt)

Med det stadig stigende antal 
atomkraftværksblokke over hele verden 
får spørgsmålene om bortskaffelse af 
affald og miljøvirkninger voksende 
betydning. Også EU har noget at indhente 
og må give hurtige og holdbare svar på 
hidtil ubesvarede spørgsmål på dette 
område.

Begrundelse

Uanset holdningen til fredelig udnyttelse af atomenergi er bortskaffelse af affald og 
miljøvirkninger aktuelle spørgsmål, som i betragtning af det store antal atomkraftværksblokke 
over hele verden kræver et hurtigt svar, som FFC absolut bør yde sit bidrag til.

Ændringsforslag 9
Bilag, punkt 3.1.7. "Videnforvaltning og uddannelse"

Det er vigtigt, at de nye generationer af 
forskere og ingeniører på nuklearområdet 
kan vedligeholde og uddybe deres viden 
om nuklear forskning ved hjælp af 
fortidens forsøg, resultater, fortolkninger 
og kvalifikationer. Det gælder navnlig for 
områder, hvor tre årtiers erfaringer inden 
for reaktorpræstationer og -sikkerhed er 
koncentreret i komplekse analytiske 
værktøjer som modeller og computerkode. 
FFC vil bidrage til at gøre denne viden 
umiddelbart tilgængelig på en 
velstruktureret og -dokumenteret måde og 
vil støtte uddannelsesaktiviteter på højere 
læreanstalter i Europa. FFC vil desuden 
bidrage til en forbedret kommunikation 
om nukleare spørgsmål, herunder navnlig 
dem, der vedrører offentlighedens accept, 
og mere generelt om strategier for almen 
energibevidsthed.

Det er vigtigt, at de nye generationer af 
forskere og ingeniører på nuklearområdet 
kan vedligeholde og uddybe deres viden 
om nuklear forskning ved hjælp af 
fortidens forsøg, resultater, fortolkninger 
og kvalifikationer. Det gælder navnlig for 
områder, hvor tre årtiers erfaringer inden 
for reaktorpræstationer og -sikkerhed er 
koncentreret i komplekse analytiske 
værktøjer som modeller og computerkoder. 
I betragtning af det truende tab af viden 
og manglen på unge forskere inden for 
det nukleare område kunne FFC etablere 
sig som europæisk center for information 
og uddannelse. FFC vil gennemføre et 
program for bevarelse af viden, som 
sikrer, at denne viden bliver umiddelbart 
tilgængelig på en velstruktureret og -
dokumenteret måde; desuden vil centret 
gennemføre et program for foryngelse, 
som skal vise, hvordan unge forskere kan 
gøres interesserede i og uddannes inden 
for atomforskning og støtte 
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uddannelsesaktiviteter på højere 
læreanstalter i Europa.

Begrundelse

Støtten til unge forskere inden for den atomforskningen bør hurtigst muligt forstærkes, da der 
alene med det nuværende antal atomkraftværker rejser sig vigtige spørgsmål med henblik på 
fremtiden, som gør yderligere forskning stærkt påkrævet. Den Europæiske Union har ikke råd 
til at afbryde formidlingen af viden til fremtidige generationer af forskere.

Ændringsforslag 10
Bilag, punkt 3.2.3. "Sikker drift af avancerede nukleare energisystemer", afsnit 2

Det er væsentligt for FFC at deltage i dette 
arbejde, både direkte og som koordinator 
for europæiske bidrag til dette 
verdensomspændende initiativ, hvori de 
vigtigste forskningsorganisationer deltager. 
Det omfatter først og fremmest 
brændselskredsløbets sikkerheds- og 
sikkerhedskontrolaspekter, herunder 
navnlig karakterisering, afprøvning og 
analyse af nye brændsler. Herudover 
behandles udvikling af sikkerheds- og 
kvalitetsmål, sikkerhedskrav og avancerede 
evalueringsmetoder for reaktorer. 
Oplysningerne formidles systematisk til 
interesserede medlemsstaters myndigheder 
og Kommissionens tjenestegrene, især ved 
de jævnlige koordineringsmøder.

Det er væsentligt for FFC at deltage i dette 
arbejde, både direkte og som koordinator 
for europæiske bidrag til dette 
verdensomspændende initiativ, hvori de 
vigtigste forskningsorganisationer deltager.
Her vil FFC i fremtiden komme til at 
spille en afgørende rolle i forbindelse med 
koordinering og integration af de 
europæiske bidrag. Det omfatter først og 
fremmest brændselskredsløbets sikkerheds-
og sikkerhedskontrolaspekter, herunder 
navnlig karakterisering, afprøvning og 
analyse af nye brændsler. Herudover 
behandles udvikling af sikkerheds- og 
kvalitetsmål, sikkerhedskrav og avancerede 
evalueringsmetoder for reaktorer. 
Oplysningerne formidles systematisk til 
interesserede medlemsstaters myndigheder 
og Kommissionens tjenestegrene, især ved 
de jævnlige koordineringsmøder.

Begrundelse

FFC bør bidrage til bedre integration og koordination af medlemsstaternes bidrag til 
forskningen i generation IV-reaktorer i fremtiden.

Ændringsforslag 11
Bilag, punkt 3.3.1. "Nuklear sikkerhedskontrol", afsnit 1 a (nyt)

Hvad angår den videre udbredelse af 
atomvåben eller i det mindste de enkelte 
staters bestræbelser i denne retning, har 
den internationale situation desværre 
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ændret sig på det seneste. Spørgsmålet om 
ikke-spredning får sammen med andre 
sikkerhedsspørgsmål atter større 
betydning. Det er på denne baggrund en 
absolut forudsætning for unionsborgernes 
sikkerhed, at FFC råder over den 
nødvendige kapacitet på dette område.

Begrundelse

Ikke-spredning af atomvåben bliver desværre et stadig mere aktuelt emne. Det er derfor af 
overordentlig stor interesse for EU, at den nødvendige tekniske kapacitet til at vurdere, 
hvordan man skal omgås med denne trussel, bevares og løbende ajourføres i FFC.
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BEGRUNDELSE

Nuklear sikkerhed: I betragtning af det stadig stigende antal atomkraftværksblokke i hele 
verden er nuklear sikkerhed allerede nu et fremtidsspørgsmål, som sandsynligvis vil få 
voksende betydning i betragtning af overvejelserne med hensyn til klimabeskyttelse. Ganske 
vist har nogle medlemsstater i kraft af deres suverænitet valgt ikke at drive atomkraftværker 
på deres område, men vi må konstatere, at andre medlemsstater med samme ret har truffet et 
andet valg, og at fredelig udnyttelse af atomkraft på mellemlang sigt af forskellig grunde vil 
udgøre et element i et afbalanceret energimiks, som man ikke kommer uden om. Det betyder, 
at vi i højere grad må beskæftige os spørgsmålene om bortskaffelse af affald og 
miljøvirkninger, da vi også i Den Europæisk Union har noget at indhente på disse områder. 
FFC vil i den forbindelse komme til at spille en vigtig modererende rolle.

Der forskes for øjeblikket i hele verden i de såkaldte generation IV-reaktorer. Uanset om disse 
reaktorer i fremtiden vil blive anvendt i nogle af medlemsstaterne eller ikke, må Den 
Europæiske Union ubetinget bestræbe sig på at holde sig på forkant med denne forskning og 
fortsat følge udviklingen nøje. Hvis vi som Europæisk Union vil have medindflydelse i 
fremtidige diskussioner om disse reaktorers sikkerhed og anvendelse, er det en forudsætning, 
at Den Europæiske Union som sådan bevarer den nødvendige kapacitet. FFC må bestræbe sig 
på for fremtiden at sikre bedre integration og koordination af medlemsstaternes bidrag til den 
igangværende forskning i generation IV-reaktorer.

Sikkerhedskontrol: FFC har i årevis med succes beskæftiget sig med nuklear sikkerhed og har 
tidligere flere gange stillet sin kompetence til rådighed for Kontoret for Euratoms 
Sikkerhedskontrol. Også på dette område må Den Europæiske Union som sådan bevare 
tilstrækkelig kapacitet. Først og fremmest spørgsmålet om ikke-spredning af atomvåben bliver 
stadig mere aktuelt på baggrund af den seneste internationale udvikling. Kontrollen med og 
sikkerheden af atombrændstof vil spille en vigtig rolle i fremtiden ud fra et sikkerhedspolitisk 
synspunkt. Her kan Den Europæiske Union ikke se til fra sidelinjen, den må deltage i den 
internationale videnskabelige diskussion og sikre videnskabelig opfølgning af den politiske 
udvikling. Desuden er udvidelsen af Den Europæiske Union og de dermed forbundne 
spørgsmål for nye og gamle medlemsstater fortsat et område, hvor FFC kan yde et vigtigt 
bidrag med sin erhvervede kompetence.

Bevarelse, formidling og udbredelse af viden: Inden for atomenergien har Den Europæiske 
Union hidtil altid kunnet hente støtte i den store kompetence, der fandtes i den europæiske 
forskningssektor. Ikke mindst FFC er blevet internationalt kendt inden for dette område og 
har altid leveret udmærkede resultater. Denne kompetence gælder det ubetinget om at bevare 
for kommende forskergenerationer. I betragtning af det truende tab af viden og manglen på 
unge forskere inden for det nukleare område kunne FFC etablere sig som europæisk center for 
information og uddannelse. Desuden er det vigtigt, at FFC fortsat systematisk bestræber sig på 
at udbygge sine forbindelser til universiteter og forskningsinstitutioner i medlemsstaterne og 
fremmer det europæiske forskningsrum også på dette område.

Videnskabelig kvalitet og deltagelse i indirekte aktioner: Som organ, der først og fremmest 
har et ansvar over for sine ordregivere, men samtidig bestræber sig på at opnå høj 
videnskabelig kvalitet og uafhængighed, må FFC altid bestræbe sig på at finde en passende 
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balance mellem de krav, disse forskellige arbejdsmetoder stiller. FFC bør også fremover have 
mulighed for at deltage i udbudsprocedurer i forbindelse med indirekte aktioner. På dette 
område ville det være ønskeligt med en fordobling af den hidtidige indsats. Det bør også 
fortsat være muligt at skaffe indtægter udefra og at udnytte immaterielle aktiver. Det sikrer en 
automatisk kvalitetskontrol og fortsat høj kvalitet og effektivitet inden for FFC.

Forvaltningsorgan: Det er ordføreren magtpåliggende at slå fast, at det ikke kræver ekstern 
koordinering over endnu et forvaltningsorgan at gennemføre de foranstaltninger, der 
overdrages til FFC. Det ligger inden for FFC's egentlige arbejdsområde at forvalte dets egne 
opgaver, og det vil det også fortsat gøre, således som det hører sig til for en fleksibel og 
effektiv organisationsstruktur. Eventuelle interessekonflikter kan løses ved etablering af 
såkaldte "kinesiske mure", som man f.eks. kender dem fra investment banking. Ordføreren 
finder det derfor absolut glædeligt, at Kommissionen kun overvejer at oprette et 
forvaltningsorgan til at gennemføre særprogrammet for indirekte aktioner. Når det gælder de 
direkte aktioner, kræver det ikke endnu et organ at sikre effektivitet og gennemsigtighed, men 
en slank organisation som hidtil.


