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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder 
skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för genomförande av 
sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens 
(Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0444)1,

– med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och 
särskilt artikel 7 i detta, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0385/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8a (nytt)

(8a) GFC deltar i europeiska nätverk för 
kärnreaktorsäkerhet, vilka har som mål 
att så långt som möjligt harmonisera de 
olika nationella säkerhetsnormerna. Det 
vore lämpligt om GFC, med tanke på sin 

  
1 Ännu inte offentliggjort i EUT.
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sakkunskap, ökade detta deltagande i
samband med ramprogrammet så att 
gemenskapens säkerhetsnormer för 
projektering, anläggning och drift av 
reaktorer och upparbetningsanläggningar
i EU kan fastställas. Detta skulle bidra till 
upprättandet av en kärnsäkerhetskod för
EU, i vilken de olika nationella normerna 
skulle kunna harmoniseras till förmån för 
en hög kärnsäkerhetsnivå i unionen.

Motivering

Det ligger i hela EU:s intresse att man upprättar miniminormer för drift och utrustning av 
kärnreaktorer. Dessa miniminormer bör utformas genom en gemensam, öppen och 
konsensusbaserad dialog, på grundval av den senaste utvecklingen inom vetenskap och 
forskning. GFC skulle i detta sammanhang kunna spela en viktig moderatorroll. Upprättandet 
av dessa miniminormer gynnar alla medborgares säkerhet, och på grund av temats
gränsöverskridande karaktär kommer dessa normer också att gynna de medlemsstater som 
med stöd av sin suveränitet väljer att inte driva eller anlägga kärnreaktorer.

Ändringsförslag 2
Skäl 9

(9) Forskningsverksamhet som genomförs 
inom ramen för det särskilda programmet 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, inte minst de som framgår av 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(9) Forskningsverksamhet som genomförs 
inom ramen för det särskilda programmet 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, inte minst de som framgår av 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Dessutom bör 
den allmänna acceptansen av denna 
verksamhet främjas.

Motivering

Den forskning som GFC bedriver på detta område bidrar till att tillgodose säkerhetsbehovet i 
hela gemenskapen, ett behov som inte stannar vid landsgränserna. Ur demokratisk synvinkel 
är det viktigt att allmänheten accepterar denna forskning och detta bör därför främjas.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) GFC bör fortsätta att skapa ytterligare 
resurser med hjälp av konkurrensinriktad 
verksamhet. Denna verksamhet omfattar 
bland annat deltagande i ramprogrammets 

(10) GFC bör fortsätta att skapa ytterligare 
resurser med hjälp av konkurrensinriktad 
verksamhet. Denna verksamhet omfattar 
utöver arbete utförd av tredje part bland 
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indirekta åtgärder, arbete utförd av tredje 
part och, i mindre omfattning, utnyttjande 
av immateriella rättigheter.

annat deltagande i ramprogrammets 
indirekta åtgärder, där en fördubbling av 
den aktuella verksamheten bör 
eftersträvas, och, i mindre omfattning, 
utnyttjande av immateriella rättigheter.

Motivering

Det bör även i fortsättningen vara möjligt för GFC att delta i upphandlingar på området
indirekta åtgärder. En fördubbling av den aktuella verksamheten bör eftersträvas på detta 
område. Det bör också fortsättningsvis vara tillåtet att skapa ytterligare resurser och att 
utnyttja immateriella rättigheter. Detta leder till en automatisk kvalitetskontroll och till att en 
hög nivå ev excellens och effektivitet upprätthålls vid GFC.

Ändringsförslag 4
Skäl 10a (nytt)

(10a) GFC bör se till att dess utmärkta 
vetenskapliga nivå upprätthålls så att det 
kan genomföra sitt uppdrag bättre, och 
bör därför intensifiera sin egentliga 
forskningsverksamhet, utan att det 
påverkar den verksamhet som direkt är 
inriktad på att uppfylla 
gemenskapspolitikens krav.

Motivering

Liksom utvärderingskommittén upprepade gånger har betonat måste GFC finna en balans 
mellan sin roll som tjänsteleverantör för användarna och sitt egentliga forskningsuppdrag,
som är avgörande för att GFC skall kunna upprätthålla sin vetenskapliga nivå. Se även 
ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 5
Skäl 10b (nytt)

(10b) GFC bör se till att man i dess 
verksamhet tar lika hänsyn till båda 
könens ställning och roll inom vetenskap 
och forskning. Syftet med detta är att
garantera respekten för principen om lika 
möjligheter oberoende av kön.

Motivering

Det är självklart att GFC i sin verksamhet inte diskriminerar på grund av kön. Man bör 
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garantera respekten för principen om lika möjligheter oberoende av kön.

Ändringsförslag 6
Bilaga, avsnitt 2, Tillvägagångssätt, stycke 4a (nytt)

GFC skall se till att dess utmärkta 
vetenskapliga nivå upprätthålls så att det 
kan genomföra sitt uppdrag bättre, och 
skall därför intensifiera sin egentliga 
forskningsverksamhet, utan att det 
påverkar den verksamhet som direkt är 
inriktad på att uppfylla 
gemenskapspolitikens krav.

Motivering

Genom detta ändringsförslag upptas skäl 10b i beslutstexten.

Ändringsförslag 7
Bilaga, avsnitt 2, Tillvägagångssätt, stycke 4b (nytt)

Ett ytterligare syfte är att vidareutveckla 
samarbetet genom inrättande av nätverk 
för att uppnå bred konsensus om ett stort 
antal frågor på europeisk och global nivå.
I detta sammanhang är det mycket viktigt 
att GFC kan delta i internationella 
spetsforskningsnätverk och integrerade 
projekt. Tillämpning av kontroller genom 
Euratoms kontor för kärnämneskontroll 
(ESO) och Internationella 
atomenergiorganet (IAEA) förutsätter 
FoU-stöd och direkt bistånd. Särskild 
uppmärksamhet skall ägnas samarbetet 
med framtida medlemsstater i EU.

Motivering

Detta deltagande gör det möjligt för GFC att involvera ett stort antal partner, i synnerhet 
från anslutande länder, i sitt arbete kring dessa mycket känsliga frågor.

Ändringsförslag 8
Bilaga, avsnitt 3.1.1, Karakterisering, lagring och slutförvaring av utbränt bränsle,

stycke -1 (nytt)
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Då antalet kärnkraftverk i världen 
fortfarande stiger blir frågorna om 
avfallshantering och miljöpåverkan allt 
viktigare. Också EU har i detta
sammanhang mycket att ta igen och 
måste finna snabba och varaktiga 
lösningar på hittills obesvarade frågor 
inom detta område. 

Motivering

Frågorna om avfallshantering och miljöpåverkan kvarstår oberoende av inställningen till den 
fredliga användningen av kärnenergi och kräver med tanke på det stora antalet kärnkraftverk 
i världen en snabb lösning, som GFC absolut bör bidra till.

Ändringsförslag 9
Bilaga, avsnitt 3.1.7, Kunskapshantering och utbildning

För nya generationer av kärnkraftsforskare 
och kärnkraftstekniker är det viktigt att 
upprätthålla och fördjupa sin 
kärnforskningskunskap med hjälp av 
tidigare experiment, resultat, tolkningar 
och kompetens. Detta gäller framför allt för 
de områden där tre decenniers kunskap om 
analys av reaktordrift och reaktorsäkerhet 
har sammanförts i komplexa 
analysinstrument såsom modeller och 
datakoder. GFC kommer att stödja den 
högre utbildningen i Europa och bidra till 
att göra denna kunskap lättillgänglig, klart 
strukturerad och väldokumenterad. GFC 
kommer dessutom att bidra till bättre 
kommunikation om kärntekniska frågor, 
särskilt i fråga om allmänhetens acceptans. 
På mer global nivå kommer GFC att bidra 
till utarbetandet av strategier för ett allmänt 
energimedvetande.

För nya generationer av kärnkraftsforskare 
och kärnkraftstekniker är det viktigt att 
upprätthålla och fördjupa sin 
kärnforskningskunskap med hjälp av 
tidigare experiment, resultat, tolkningar 
och kompetens. Detta gäller framför allt för 
de områden där tre decenniers kunskap om 
analys av reaktordrift och reaktorsäkerhet 
har sammanförts i komplexa 
analysinstrument såsom modeller och 
datakoder. Med tanke på den hotande 
kunskapsförlusten och bristen på unga 
forskare på kärnteknikområdet skulle 
GFC kunna etablera sig som europeiskt 
centrum för informationsspridning och 
utbildning. GFC skall genomföra ett 
program för upprätthållande av kunskap 
som säkerställer att denna kunskap är
lättillgänglig, klart strukturerad och 
väldokumenterad. Dessutom skall GFC 
genomföra ett program för främjande av 
unga forskare som skall klargöra på vilket 
sätt man kan skapa och utbilda nya 
krafter för forskningen på 
kärnenergiområdet; GFC kommer även 
att stödja den högre utbildningen i 
Europa. GFC kommer dessutom att bidra 
till bättre kommunikation om kärntekniska 
frågor, särskilt i fråga om allmänhetens 
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acceptans. På mer global nivå kommer 
GFC att bidra till utarbetandet av strategier 
för ett allmänt energimedvetande.

Motivering

Det är nödvändigt att intensifiera främjandet av unga forskare på kärnforskningsområdet, 
eftersom redan det nuvarande antalet kärnkraftverk innebär att det finns viktiga 
framtidsfrågor som kräver brådskande nya forskningsansträngningar. EU kan inte tillåta att 
överföringen av kunskap till kommande forskargenerationer avbryts.

Ändringsförslag 10
Bilaga, avsnitt 3.2.3, Säker drift av avancerade kärnenergisystem, stycke 2

Det är viktigt att GFC samordnar EU:s 
bidrag och direkt deltar i detta globala 
initiativ, där de viktigaste 
forskningsorganisationerna medverkar. 
Arbetet gäller främst säkerhetsfrågor och 
skyddsåtgärder i samband med innovativa 
kärnbränslecykler, bland annat 
karakterisering, provning och analys av 
nya bränslen. Det kommer att utarbetas 
säkerhets- och kvalitetsmål, säkerhetskrav 
och avancerade utvärderingsmetoder för 
reaktorer. Kommissionen och berörda 
myndigheter i medlemsstaterna kommer 
systematiskt att informeras om arbetet, 
främst inom ramen för regelbundna 
samordningsmöten.

Det är viktigt att GFC samordnar EU:s 
bidrag och direkt deltar i detta globala 
initiativ, där de viktigaste 
forskningsorganisationerna medverkar. 
GFC kommer i framtiden att ha en 
avgörande roll när det gäller 
samordningen och integreringen av EU:s 
bidrag. Arbetet gäller främst
säkerhetsfrågor och skyddsåtgärder i 
samband med innovativa 
kärnbränslecykler, bland annat 
karakterisering, provning och analys av 
nya bränslen. Det kommer att utarbetas 
säkerhets- och kvalitetsmål, säkerhetskrav 
och avancerade utvärderingsmetoder för 
reaktorer. Kommissionen och berörda 
myndigheter i medlemsstaterna kommer 
systematiskt att informeras om arbetet, 
främst inom ramen för regelbundna 
samordningsmöten.

Motivering

GFC bör arbeta för att medlemsstaternas bidrag till forskningsverksamheten inom området 
för fjärde generationen i framtiden integreras och samordnas bättre. 

Ändringsförslag 11
Bilaga, avsnitt 3.3.1, Kärnämneskontroll, stycke 1a (nytt)

När det gäller spridningen av kärnvapen 
eller åtminstone enskilda staters strävan i 
denna riktning har den internationella 
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kontexten under den senaste tiden tyvärr 
förändrats. Frågan om icke-spridning har 
vid sidan om andra säkerhetsfrågor igen 
blivit allt viktigare. Mot denna bakgrund 
är det med tanke på medborgarnas 
säkerhet i EU nödvändigt att man i GFC 
innehar den kapacitet som behövs på 
detta område.

Motivering

Frågan om icke-spridning av kärnvapen blir tyvärr allt aktuellare. Det är därför av högsta 
intresse för EU att den tekniska kapacitet som behövs för bedömning och hantering av detta 
hot upprätthålls och konstant uppdateras genom GFC.
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MOTIVERING

Kärnteknisk säkerhet: Ökningen av antalet kärnkraftsanläggningar runtom i världen har gjort 
att kärnteknisk säkerhet redan idag är en fråga för framtiden och att den förmodligen kommer 
att bli ännu viktigare med hänsyn till klimatskyddet. Även om vissa medlemsstater i kraft av 
sin suveränitet väljer att inte driva kärnkraftverk på sitt nationella territorium, måste vi 
konstatera att andra medlemsstater med samma rättigheter har en annan inställning och att 
fredlig kärnkraftsanvändning av olika skäl kommer att stå för ett icke försumbart inslag i en 
balanserad energimix på medellång sikt. I detta sammanhang måste vi framöver göra större 
ansträngningar för att lösa frågorna om avfallshantering och miljöpåverkan, eftersom en hel 
del återstår att göra också i Europeiska unionen. GFC kommer att ha en avgörande roll som 
moderator på detta område.

Forskning om de så kallade generation IV-reaktorerna bedrivs för närvarande runtom i 
världen. Oavsett om dessa reaktorer kommer att tas i drift i några medlemsstater i framtiden 
eller inte, måste Europeiska unionen ovillkorligen hålla sig informerad om den senaste 
forskningen på området och följa den fortsatta utvecklingen på nära håll. Om 
Europeiska unionen vill kunna vara med och fatta beslut i framtida diskussioner om säkerhet 
och drift av dessa reaktorer, måste unionen som sådan förfoga över nödvändig kapacitet. GFC 
måste anstränga sig att i framtiden bättre integrera och samordna medlemsstaternas bidrag till 
den pågående forskningsverksamheten på generation IV-området.

Fysiskt skydd: GFC bedriver sedan flera år ett framgångsrikt arbete på kärnsäkerhetens 
område och har vid upprepade tillfällen ställt sin kompetens till förfogande för Euratoms 
kontor för säkerhetskontroller. Även här måste EU också fortsättningsvis erbjuda 
motsvarande kapacitet. Den senaste tidens internationella utveckling gör att i synnerhet frågan 
om ”icke-spridning av atomvapen” blir ständigt mer aktuell. Kärnbränslekontroller och 
kärnbränslesäkerhet kommer att spela en viktig säkerhetspolitisk roll i framtiden. 
Europeiska unionen kan inte stå vid sidan om, utan måste delta i de internationella 
vetenskapliga diskussionerna och följa den fortsatta politiska utvecklingen på ett 
vetenskapligt sätt. Europeiska unionens utvidgning och därmed förbundna frågor för nya och 
gamla medlemsstater är dessutom fortsatt ett område där GFC kan göra en viktig insats 
genom sin förvärvade kompetens.

Bevara, förmedla och sprida kunskap: På kärnenergiområdet kunde Europeiska unionen länge 
förlita sig på den höga kompetensen inom den europeiska forskarvärlden. I synnerhet GFC 
har vunnit internationell ryktbarhet på detta område och hittills alltid levererat utmärkta 
resultat. Denna kompetens måste ovillkorligen bevaras för framtida generationer av forskare. 
Mot bakgrund av en hotande kunskapsförlust och bristande återväxt på det kärntekniska 
området skulle GFC kunna etablera sig som europeiskt centrum för information, utbildning 
och fortbildning. Det är dessutom viktigt att GFC fortsätter att systematiskt försöka stärka 
sina relationer till universitet och forskningsinstitut i medlemsstaterna och främja det 
europeiska området för forskning även på detta område. 

Vetenskaplig kvalitet och deltagande i indirekta åtgärder: GFC är en organisation som först 
och främst har skyldigheter mot uppdragsgivaren men samtidigt strävar efter vetenskaplig 
kvalitet och självständighet och därför alltid måste anstränga sig att hitta en balanserad 
medelväg mellan dessa olika krav. Det bör även i fortsättningen vara möjligt för GFC att delta 
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i upphandlingar på området indirekta åtgärder. En fördubbling av den aktuella verksamheten 
bör eftersträvas på detta område. Det bör också fortsättningsvis vara tillåtet att skapa 
ytterligare resurser och att utnyttja immateriella rättigheter. Detta leder till en automatisk 
kvalitetskontroll och till att en hög kvalitetsnivå och effektivitet upprätthålls inom GFC.

Genomförandeorgan: Föredraganden vill framhålla att det inte behövs något ytterligare 
genomförandeorgan för extern samordning av genomförandet av de åtgärder som överlåts på 
GFC. Förvaltningen av det egna arbetet faller inom GFC:s uppdrag och kommer också 
fortsättningsvis att skötas av GFC, så som är lämpligt för en flexibel och effektiv 
organisation. Tänkbara intressekonflikter kan lösas genom så kallade ”kinesiska murar”, en 
modell som används till exempel på investeringsbanker. Föredraganden finner det därför 
mycket glädjande att kommissionen bara överväger att inrätta ett genomförandeorgan för att 
verkställa det särskilda programmet för indirekta åtgärder. På området för direkta åtgärder 
behövs inget nytt organ för att säkerställa effektivitet och insyn, utan en fortsatt slimmad 
organisation.


