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PR_CNS_art51am

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 til gennemførelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning 
og uddannelse på det nukleare område 2007-2011
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0445)1,

– der henviser til Euratom-traktatens artikel 7, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0386/2005),

– 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
Artikel 2, afsnit 2

På området fusionsenergiforskning oprettes 
der et fællesforetagende i medfør af 
traktatens afsnit II, kapitel 5, til at styre og 
administrere dels det europæiske bidrag til 
ITER dels supplerende aktiviteter for 
hurtigt at gøre fusionsenergiproduktionen 

På området fusionsenergiforskning oprettes 
der et fællesforetagende i medfør af 
traktatens afsnit II, kapitel 5, til at styre og 
administrere dels det europæiske bidrag til 
ITER-organisationen, herunder "bredere 
strategi"-aktiviteter med Japan, og dels de 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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til virkelighed. aktiviteter til støtte for opførelsen af 
ITER, som fremgår af bilagets del 2, 
afsnit 2.1, punkt i. Alle de øvrige 
aktiviteter inden for fusionsenergi 
gennemføres og forvaltes særskilt i 
forhold til fællesforetagendet for ITER, 
idet der bevares en integreret tilgang og 
fuld inddragelse af Euratoms 
fusionsassocieringer.

Begrundelse

ITER vil være den vigtigste forpligtelse for det europæiske fusionsmiljø i de kommende år. 
Det er nødvendigt med et specifikt europæisk agentur til at opfylde de internationale 
forpligtelser, som følger af ITER-aftalen, og forvalte aktiviteterne til støtte for opførelsen af 
ITER. En fuldstændig og effektiv udnyttelse af ITER vil dog, når anlægget er bygget, kræve et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede europæiske videnskabsmænd samt viden på højt plan om 
fysik og teknologi. Derfor skal der ydes tilstrækkelig støtte til det europæiske fusionsprogram, 
både i budgettet og forvaltningen. Den forvaltningsform, herunder associeringskontrakterne
og den europæiske fusionsudviklingsaftale (EFDA), der indtil nu har vist sig at være i stand 
til at etablere et reelt europæisk forskningsområde inden for fusionsforskning, som gør EU til 
verdens førende inden for fusionsfysik og -teknologi, bør stadig tjene som model.

Ændringsforslag 2
Bilag, del 2, punkt 2.1, afsnit 2

Der bliver oprettet et Domestic Agency for 
ITER som et fællesforetagende under 
Euratom-traktaten. Derved kan Euratom 
opfylde sine internationale forpligtelser i 
henhold til ITER-aftalen og på effektiv og 
sammenhængende måde yde det
europæiske bidrag til ITER og "bredere 
strategi"-projekterne, inklusive 
F&Uaktiviteter til støtte for sådanne 
projekter.

Der bliver oprettet et Domestic Agency for 
ITER som et fællesforetagende under 
Euratom-traktaten. Derved kan Euratom 
opfylde sine internationale forpligtelser i 
henhold til ITER-aftalen og yde sit bidrag
til ITER og "bredere strategi"-projekterne 
med Japan.

Begrundelse

Det europæiske agentur for ITER skal koncentrere sig om på hurtigste og bedste vis at 
realisere ITER og "bredere strategi"-projekterne i samarbejde med Japan som fastlagt i den 
internationale aftale om ITER. Alle andre aktiviteter inden for fusionsenergi, herunder 
aktiviteter i forbindelse med forberedelserne til en eventuel opførelse af en 
demonstrationsfusionsreaktor og andre faciliteter, som er fastlagt i bilaget, vil være EFDA's 
ansvar og forvaltes med fuld inddragelse af fusionsassocieringerne. Denne adskillelse af 
kompetencer sikrer en vellykket opførelse af ITER samt den bedst mulige udnyttelse heraf, når 
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anlægget er bygget.

Ændringsforslag 3
Bilag, del 2, punkt 2.1, "Aktiviteter", punkt ii, afsnit 2

I løbet af syvende rammeprogram bliver 
der gennemført en revurdering af 
programmets faciliteter, idet det skal 
undersøges, om nogle af de eksisterende 
faciliteter kan udfases, og om der er brug 
for nye sideløbende med driften af ITER.
Revurderingen skal tjene som grundlag for 
eventuel støtte til nyetablering eller 
opgradering af faciliteter, hvorved det 
sikres, at der under programmet hele tiden 
er tilfredsstillende fusionsfaciliteter til 
rådighed for den relevante F&U.

I begyndelsen af syvende rammeprogram 
bliver der gennemført en revurdering af 
programmets faciliteter, idet det skal 
undersøges, om nogle af de eksisterende 
faciliteter kan udfases, og om der er brug 
for nye sideløbende med driften af ITER.
Revurderingen skal tjene som grundlag for 
eventuel støtte til nyetablering eller 
opgradering af faciliteter, hvorved det 
sikres, at der under programmet hele tiden 
er tilfredsstillende fusionsfaciliteter til 
rådighed for den relevante F&U.

Begrundelse

I lyset af tidsplanen for at udfase eller opføre fusionsfaciliteter bør der hurtigst muligt 
gennemføres en vurdering af yderligere behov i forbindelse med forberedelsen eller 
gennemførelsen af driften af ITER.

Ændringsforslag 4
Bilag, del 2, punkt 2.1, "Aktiviteter", punkt vii

Et accelereret program for udvikling af 
fusion kan få fusionsenergi på markedet 
hurtigere som led i en mere vidtfavnende 
politik for løsning af sådanne problemer 
som Europas energiforsyningssikkerhed, 
klimaændringer og bæredygtig udvikling.
Det primære mål og en vigtig milepæl for 
et sådant accelereret program vil være en 
hurtigere virkeliggørelse af DEMO. Under 
syvende rammeprogram vil det indebære 
aktiviteter og projekter, der er forankret i 
det internationale "bredere strategi"-
program om fusionsenergi, som Euratom 
gennemfører i samarbejde med 
ITERpartnerne.

Et accelereret program for udvikling af 
fusion kan få fusionsenergi på markedet 
hurtigere som led i en mere vidtfavnende 
politik for løsning af sådanne problemer 
som Europas energiforsyningssikkerhed, 
klimaændringer og bæredygtig udvikling.
Det primære mål og en vigtig milepæl for 
et sådant accelereret program vil være en 
hurtigere virkeliggørelse af DEMO. Under 
syvende rammeprogram vil det indebære 
aktiviteter og projekter, der er forankret i 
det internationale "bredere strategi"-
program om fusionsenergi, som Euratom 
gennemfører i samarbejde med 
ITERpartnerne. Aktiviteter på dette
område gennemføres med sigte på at være 
forberedt på en opprioritering og
ressourceforøgelsen i tilfælde af en 
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forværring af energikrisen.

Begrundelse

På grund af den store usikkerhed i fremtidige energiscenarier bør Europa være klar til at 
indlede et stort teknologiprogram sideløbende med ITER, så vejen til et egentligt 
fusionskraftværk gøres så kort som mulig. 

Ændringsforslag 5
Bilag, del 2, punkt 2.2, afsnit 1

Der skal gennemføres indirekte aktioner 
inden for de fem hovedområder, der er 
nærmere beskrevet nedenfor. Der er 
imidlertid vigtige forbindelser på tværs 
overalt i programmet, og der skal tages 
højde for vekselvirkninger mellem 
forskellige aktiviteter. I den forbindelse er 
støtte til uddannelse og
forskningsinfrastruktur af største 
betydning. Behovet for uddannelse skal 
være et af nøgleaspekterne i alle de EU-
støttede projekter i denne sektor, og det 
bliver sammen med støtte til infrastruktur 
en central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Sikkerhed vil være drivkraften for alle 
EU's aktiviteter i forbindelse med 
forskning i nuklear fission. Navnlig vil 
enhver udvikling eller gennemførelse af 
nye reaktorsystemer være underlagt 
mellemstatslige aftaler, der afspejler 
medlemsstaternes forskellige tilgange på 
dette område. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for de fem 
hovedområder, der er nærmere beskrevet 
nedenfor. Der er imidlertid vigtige 
forbindelser på tværs overalt i programmet, 
og der skal tages højde for 
vekselvirkninger mellem forskellige 
aktiviteter. I den forbindelse er støtte til 
uddannelse og forskningsinfrastruktur af 
største betydning. Behovet for uddannelse 
skal være et af nøgleaspekterne i alle de 
EU-støttede projekter i denne sektor, og det 
bliver sammen med støtte til infrastruktur 
en central komponent for løsningen af 
spørgsmålet om nuklear kompetence.

Begrundelse

Den seneste udvidelse understregede behovet for en ny indsats for at bevare Europa som et 
sikkert sted, samtidig med at den nukleare energi udnyttes. Denne indsats skal have 
førsteprioritet i forbindelse med EU's forskning i nuklear fission, idet enkelte medlemsstater 
og private virksomheder får lov til at forske i avancerede reaktorsystemer.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til dette særprogram, hvor aktiviteterne i 
forbindelse med indirekte forskningsaktioner er opdelt i to hovedaktiviteter: 

1. forskning i fusionsenergi og
2. nuklear fission og strålingsbeskyttelse.

Retningslinjer for forskning i fusionsenergi

Ordføreren mener ligesom hovedordføreren for det syvende rammeprogram for forskning, at 
EU så vidt muligt bør udnytte mulighederne for på lang sigt at gøre fusion til en energikilde, 
som er praktisk talt ubegrænset, acceptabel for miljøet og økonomisk konkurrencedygtig, og 
som dermed bidrager til realiseringen af en bæredygtig og sikker energiforsyning. Til dette 
formål mener han, at der bør tages en hurtigere vej til fusionsenergi – herunder også 
yderligere frivillige budgetbidrag fra medlemsstaterne til specifikke projekter med henblik på 
så vidt muligt at forkorte den tid, det tager at udvikle et kommercielt fusionskraftværk. 

Et grundlæggende skridt i denne retning mod fusionsenergi er ITER-faciliteten. I juni sidste år 
underskrev seks parter (EU, USA, Rusland, Japan, Kina og Korea) en international aftale om 
ITER efter lange forhandlinger om, hvor ITER skulle placeres. 
Under disse vanskelige forhandlinger påtog alle de europæiske institutioner og medlemsstater 
sig store forpligtelser, hvad angår programmer og budgetter, i forhold til de andre parter for at 
støtte den europæiske placering (Cadarache i Frankrig). Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi har flere gange på det seneste udtalt, at EU ufortrødent bør fortsætte sin 
reaktororienterede strategi og fastholde sin position som førende i verden inden for 
fusionsenergiforskning. I den forbindelse har Udvalget om Industri, Forskning og Energi
gentagne gange opfordret Kommissionen og Rådet til at træffe alle de beslutninger, som er 
nødvendige for at sikre, at ITER-faciliteten faktisk bliver bygget i Europa (hvilket naturligvis 
omfatter tilstrækkelig finansiering af alle relevante aktiviteter og programmer).

Som følge af det positive udfald af forhandlingerne, nemlig at ITER bygges på den 
europæiske placering, skal der træffes sammenhængende beslutninger og foranstaltninger i 
dette og det næste rammeprogram. 

Deling af omkostninger og tildelinger blandt parterne af indkøb af de forskellige dele af ITER 
som aftalt i den internationale aftale om ITER kræver veldefinerede forpligtelser fra 
værtsparten, dvs. EU. Det er derfor nødvendigt med et tilstrækkeligt budget for opførelsen af 
ITER som foreslået af Kommissionen.

Samtidig vil en fuldstændig og effektiv udnyttelse af ITER, når anlægget er bygget, kræve et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede europæiske videnskabsmænd samt viden på højt plan om 
fysik og teknologi. Derfor skal der under opførelsen af ITER ydes tilstrækkelig støtte til det 
europæiske fusionsprogram, det såkaldte ledsageprogram, både i budgettet og forvaltningen.

I denne henseende anbefaler ordføreren følgende:
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• Fuld støtte til hele det europæiske fusionsprogram. Det er nødvendigt at bevare et 
robust forskningsprogram for at sikre, at investeringen i ITER bliver 
omkostningseffektiv. Til dette formål bør Kommissionen undgå enhver væsentlig 
budgetnedskæring. 

1. Et europæisk agentur for ITER er nødvendigt. Som foreslået af Kommissionen 
oprettes der et fællesforetagende under Euratom-traktaten. Ordføreren er enig i, at 
dette agentur giver mulighed for, at Euratom kan opfylde sine internationale 
forpligtelser i henhold til ITER-aftalen og yde bidraget til ITER og til "bredere 
strategi"-projekterne med Japan. Samme agentur bør ligeledes være ansvarligt for at 
forvalte og administrere alle aktiviteterne til støtte for opførelsen af ITER, som er 
indeholdt under underoverskriften "Virkeliggørelsen af ITER" i bilaget til 
Kommissionens forslag. Ordføreren er som næsten hele fusionsforskningsmiljøet 
overbevist om, at opførelsen af ITER er så udfordrende en opgave, at det – i hvert fald 
over det næste årti – fortjener en specifik struktur, hvor der udelukkende fokuseres 
på at realisere ITER hurtigst og bedst muligt.

2. Et stærkt ledsageforskningsprogram med et særskilt budget bør bevares. Med 
henblik på den bedst mulige udnyttelse af ITER, når det er bygget, og for at fastholde 
den europæiske førerposition inden for fusionsfysik og -teknologi skal der bevares et 
dristigt forskningsprogram (ledsageprogrammet) under opførelsen af ITER som 
fastlagt i bilaget til Kommissionens forslag. Ordføreren mener, at der bør ydes 
tilstrækkelig støtte til dette program med en øremærket tildeling inden for det 
samlede fusionsbudget som foreslået af hovedordføreren i hans udkast til betænkning 
om Euratoms syvende rammeprogram for forskning.

3. Ledsageforskningsprogrammet bør ikke forvaltes af agenturet for ITER.
Ordføreren er enig med næsten hele fusionsmiljøet i, at alle aktiviteterne under 
ledsageforskningsprogrammet, herunder aktiviteter til forberedelse af den bedst 
mulige opførelse af en demonstrationsfusionsreaktor og andre faciliteter som fastlagt i 
Kommissionens forslag (dvs. alle de aktiviteter, der ikke er nævnt i punkt 1 ovenfor) 
bør gennemføres og forvaltes særskilt i forhold til agenturet for ITER. Alle disse 
aktiviteter bør forvaltes på samme måde som i de tidligere rammeprogrammer, 
herunder kontrakter med associeringer og den europæiske 
fusionsudviklingsaftale. Ordføreren er faktisk overbevist om, at den integrerede 
tilgang til fusionsforskningsaktiviteter og fuld inddragelse af fusionsassocieringerne i 
medlemsstaterne har haft held med indtil videre at etablere et reelt europæisk 
forskningsområde inden for fusionsforskning, hvilket gør EU til verdens førende inden 
for fusionsfysik og -teknologi. 

4. JET, den største europæiske fusionsforskningsfacilitet, bør bevares fuldt ud 
funktionsdygtig. Da JET imidlertid optager næsten halvdelen af budgettet for 
ledsageprogrammet, er det vigtigt at garantere anlæggets driftssikkerhed gennem 
regelmæssige vurderinger af de videnskabelige resultater.

5. EU's globale førerposition inden for fusionsenergi bør bevares. EU's globale 
førerposition bevares ikke automatisk med opførelsen af ITER i Europa. En vellykket 
udnyttelse af ITER generelt og navnlig en effektiv deltagelse fra EU's side i 
forsøgsaktiviteterne på ITER forudsætter et stærkt og helt igennem europæisk F&U-
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program med deltagelse af alle medlemsstaterne. Ordføreren glæder sig over 
Kommissionens forslag om F&U-aktiviteter som forberedelse til driften af ITER på de 
toroidale forsøgsmaskiner for magnetisk indeslutning, som allerede findes eller er 
under opbygning i samtlige medlemsstater. Udnyttelsen af sådanne maskiner under 
opførelsen af ITER (som vil vare mindst ti år) vil øge kendskabet til en række ITER-
relevante emner og være en nøglefaktor i forbindelse med vellykkede 
forsøgsaktiviteter på ITER. Ordføreren mener dog, at de faciliteter, der er omfattet 
af dette program, på baggrund af delte videnskabelige argumenter skal gennemgås i 
begyndelsen af det syvende rammeprogram for forskning.

6. Der bør sikres tilstrækkelige menneskelige ressourcer. Realiseringen af ITER 
kræver en betydelig styrkelse af Euratom-fusionsbudgettet samt en endnu vigtigere 
stigning i behovet for tilstrækkelig uddannet personale. Ordføreren mener, at EU for at 
imødekomme dette behov ikke kun bør tage højde for uddannelsesprogrammer på 
højt niveau, herunder en europæisk ph.d. i fusionsfysik og -teknik, men også bør 
fokusere på videnskabelige programmer, der kan sikre den rigtige uddannelse af en 
ny generation af fysikere og ingeniører.

7. En hurtigere vej til fusionsenergi bør i høj grad støttes. Ordføreren er overbevist 
om, at der bør tages en hurtigere vej til fusionsenergi for hurtigst muligt at nå målet 
om realisering af DEMO, en demonstrationsfusionsreaktor. I denne henseende mener 
han, at der i højere grad bør fokuseres på de forskningsaktiviteter, der er nævnt under 
underoverskriften "Reaktion på nye og uforudsete behov fra politikområderne" i 
bilaget til Kommissionens forslag. Ordføreren mener dog, at strategierne – herunder 
yderligere frivillige bidrag til budgettet fra medlemsstaterne til særlige projekter – skal 
fastlægges med henblik på at være klar til hurtigt at starte så mange 
forskningsaktiviteter som muligt op sideløbende hermed og dermed forkorte tiden til 
et kommercielt fusionskraftværk i tilfælde af en forværring af energikrisen.

Retningslinjer for nuklear fission og strålingsbeskyttelse

I tilfælde af begrænsede ressourcer til Euratom-budgettet mener ordføreren, at EU bør 
prioritere finansiering af forskningsaktiviteter vedrørende sikkerhed og affaldsforvaltning for 
at sikre en sikker udnyttelse af de eksisterende reaktorer.

Reaktorsystemer. Ordføreren mener, at inden for aktiviteten "Reaktorsystemer" bør målet 
om at undersøge, "om mere avanceret teknologi kan give en endnu sikrere og mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig kernekraftproduktion" nedprioriteres. Forskning i en 
ny generation af reaktorer kan bedre udføres af medlemsstaterne i tæt samarbejde med de 
private sektorer.

Fællesforetagender inden for nuklear fission og strålingsbeskyttelse. Ordføreren mener, at 
fællesforetagender i henhold til Euratom-traktaten bør hilses velkommen, når de rent faktisk 
kan medføre en mere effektiv forvaltning af aktiviteterne under deres ansvarsområde samt 
forbedre kvaliteten af de videnskabelige resultater. I denne forbindelse anerkender han, at 
fællesforetagendet inden for forvaltning af radioaktivt affald som foreslået af Kommissionen 
rent faktisk kan tilvejebringe et bedre miljø til udvikling af sikrere og mere effektive 
teknologier til forvaltning af nukleart affald.
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