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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 ett särskilt program för genomförande av sjunde 
ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0445)1,

– med beaktande av artikel 7 i Euratomfördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0386/2005),

– 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
Artikel 2, stycke 2

På forskningsområdet fusionsenergi skall 
dels ett gemensamt företag bildas i enlighet 
med avdelning II kapitel 5 i 
Euratomfördraget för att leda och 
administrera EU:s deltagande i 
ITER-projektet, dels kompletterande 

På forskningsområdet fusionsenergi skall 
dels ett gemensamt företag bildas i enlighet 
med avdelning II kapitel 5 i 
Euratomfördraget för att leda och 
administrera EU:s deltagande i 
ITER-organisationen, däribland 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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insatser genomföras som syftar till att 
snabbt göra fusionsenergin praktiskt 
användbar.

verksamhet under ”bredare 
front”-projektet med Japan, dels de 
insatser som stöd för byggandet av ITER 
som anges i punkt i i avsnitt 2.1 i del 2 i 
bilagan. Övriga insatser på 
fusionsenergiområdet skall genomföras 
och ledas separat från det gemensamma 
ITER-projektet, med ett integrerat synsätt 
och full medverkan av Euratoms 
fusionsorganisationer.

Motivering

ITER blir det största åtagandet för den europeiska fusionsgemenskapen de närmaste åren. En 
särskild europeisk myndighet behövs för att uppfylla de internationella krav som följer med 
ITER-avtalet och styra den verksamhet som skall stödja bygget av ITER-reaktorn. För att 
kunna utnyttja ITER fullständigt och effektivt när den är klar krävs det dock ett lämpligt antal 
kompetenta europeiska forskare samt kunskap på hög nivå inom fysik och teknik. EU:s 
fusionsprogram måste för detta ändamål få tillräckligt stöd i fråga om budget och ledning. 
Som modell skall man använda den ledningsstruktur med kontrakt med organisationerna och 
det europeiska avtalet om fusionsutveckling (EFDA) som hittills har visat sig fungera för att 
skapa ett verkligt europeiskt forskningsområde inom fusionsforskning, vilket kan göra EU 
världsledande inom fusionsfysik och -teknik.

Ändringsförslag 2
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, stycke 2

En s.k. Domestic Agency for ITER – en 
EU-myndighet för ITER-projektet – ska 
inrättas i form av ett gemensamt företag 
inom ramen för Euratomfördraget. Den ger 
Euratom möjlighet att uppfylla sina 
internationella förpliktelser enligt 
ITER-avtalet och att sörja för att EU på ett 
effektivt och samlat sätt bidrar till 
ITER-projektet – liksom till projekten med 
bredare inrktning – däribland genom 
FoU-insatser till stöd för sådana projekt.

En s.k. Domestic Agency for ITER – en 
EU-myndighet för ITER-projektet – ska 
inrättas i form av ett gemensamt företag 
inom ramen för Euratomfördraget. Den ger 
Euratom möjlighet att uppfylla sina 
internationella förpliktelser enligt 
ITER-avtalet och bidra till ITER-projektet 
– liksom till projekten med bredare 
inriktning med Japan.

Motivering

EU-myndigheten för ITER skall arbeta för att på bästa och snabbaste sätt förverkliga 
ITER-projektet och projekten med bredare inriktning i samarbete med Japan enligt 
överenskommelsen i det internationella ITER-avtalet. Alla övriga insatser på 
fusionsenergiområdet, inklusive insatser för att förbereda en eventuell byggnation av en 
fusionsreaktor i demonstrationssyfte och andra anläggningar, enligt anvisningarna i bilagan, 
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skall ligga under EFDA:s ansvarsområde och styras med full medverkan av 
fusionsorganisationerna. Denna uppdelning av behörigheter garanterar både ett 
framgångsrikt byggande av ITER och ett gott utnyttjande när den är färdigställd.

Ändringsförslag 3
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led b, stycke 2

Under loppet av sjunde ramprogrammet 
kommer man att göra en översyn av de 
anläggningar som används i programmet. 
Man kommer att undersöka om det är 
möjligt att avveckla gamla anläggningar 
och om det behövs ny utrustning som ska 
användas parallellt med driften av 
ITER-reaktorn. Översynen ska tjäna som 
underlag för beslut om insats av ny eller 
uppgraderad utrustning för att se till att 
man i programmet hela tiden förfogar över 
de fusionsanläggningar som behövs för den 
aktuella FoU-verksamheten.

Vid inledningen av sjunde ramprogrammet 
kommer man att göra en översyn av de 
anläggningar som används i programmet. 
Man kommer att undersöka om det är 
möjligt att avveckla gamla anläggningar 
och om det behövs ny utrustning som ska 
användas parallellt med driften av 
ITER-reaktorn. Översynen ska tjäna som 
underlag för beslut om insats av ny eller 
uppgraderad utrustning för att se till att 
man i programmet hela tiden förfogar över 
de fusionsanläggningar som behövs för den
aktuella FoU-verksamheten.

Motivering

Mot bakgrund av tidsschemat för utfasning eller byggnation av fusionsanläggningar bör 
bedömningen av ytterligare behov vid förberedande eller kompletterande drift av ITER göras 
så snart som möjligt.

Ändringsförslag 4
Bilaga, del 2, avsnitt 2.1, rubrik ”Verksamhet”, led g

Genom att sätta fusionsutvecklingen på ett 
”snabbspår” skulle man kunna få ut 
fusionsenergin tidigare på marknaden, som 
ett led i en mer vittomfattande politik för 
att klara frågorna om en trygg 
energiförsörjning i Europa, 
klimatförändringen och hållbar utveckling. 
Huvudmålet och en viktig milsten på 
snabbspåret skulle vara ett tidigare 
färdigställande av DEMO-reaktorn. Inom 
sjunde ramprogrammet skulle detta omfatta 
verksamhet och projekt inom ramen för 
den transnationella satsningen med bredare 
inriktning på fusionsenergi, som Euratom 
genomför i samverkan med partner i 

Genom att sätta fusionsutvecklingen på ett 
”snabbspår” skulle man kunna få ut 
fusionsenergin tidigare på marknaden, som 
ett led i en mer vittomfattande politik för 
att klara frågorna om en trygg 
energiförsörjning i Europa, 
klimatförändringen och hållbar utveckling. 
Huvudmålet och en viktig milsten på 
snabbspåret skulle vara ett tidigare 
färdigställande av DEMO-reaktorn. Inom 
sjunde ramprogrammet skulle detta omfatta 
verksamhet och projekt inom ramen för 
den transnationella satsningen med bredare 
inriktning på fusionsenergi, som Euratom 
genomför i samverkan med partner i 
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ITER-projektet. ITER-projektet. Syftet med att bedriva 
verksamhet på detta område skall vara att 
skapa beredskap inför en ökad 
prioritering och ökade resurser om 
energikrisen fördjupas.

Motivering

På grund av den höga osäkerheten i fråga om framtida energiscenarier bör Europa ha 
beredskap att inleda ett stort tekniskt program parallellt med ITER-projektet för att i högsta 
möjliga grad korta avståndet till en reell fusionsanläggning.

Ändringsförslag 5
Bilaga, del 2, avsnitt 2.2, stycke 1

Indirekta åtgärder kommer att genomföras 
inom de fem de huvudområden som 
beskrivs nedan. Det finns emellertid 
övergripande frågor som skär genom hela 
programmet, och det måste finnas 
tillräckligt utrymme för växelverkan 
mellan olika frågor. Här är stöd till 
fortbildning och forskningsinfrastruktur av 
största betydelse. Stödet till fortbildning 
måste ingå som en tung aspekt i alla 
EU-finansierade projekt inom 
kärnenergisektorn, och tillsammans med 
stödet till forskningsinfrastruktur är det ett 
viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Säkerheten blir den främsta drivkraften 
för all EU-verksamhet inom forskning 
kring kärnklyvning. Framför allt kommer 
all utformning och allt genomförande av 
nya reaktorsystem att omfattas av 
mellanstatliga avtal så att 
medlemsstaternas olika syn på området 
kan återspeglas. Indirekta åtgärder 
kommer att genomföras inom de fem de 
huvudområden som beskrivs nedan. Det 
finns emellertid övergripande frågor som 
skär genom hela programmet, och det 
måste finnas tillräckligt utrymme för 
växelverkan mellan olika frågor. Här är 
stöd till fortbildning och 
forskningsinfrastruktur av största 
betydelse. Stödet till fortbildning måste 
ingå som en tung aspekt i alla 
EU-finansierade projekt inom 
kärnenergisektorn, och tillsammans med 
stödet till forskningsinfrastruktur är det ett 
viktigt inslag när det gäller att lösa frågan 
om kärnteknisk kompetens.

Motivering

Vid den senaste utvidgningen tydliggjordes behovet av nya insatser för att hålla Europa 
säkert och ändå fortsätta utnyttja kärnenergin. Dessa insatser måste vara första prioritet i 
EU:s kärnklyvningsforskning, och enskilda medlemsstater och privata företag skall kunna 
samarbeta inom forskning kring avancerade reaktorsystem.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om detta särskilda program där insatser för 
indirekt forskningsverksamhet organiseras kring två teman, nämligen 

1. Fusionsenergiforskning, och 
2. kärnklyvning och strålskydd.

Fusionsenergiforskningens inriktning

I likhet med huvudföredraganden för det sjunde ramprogrammet anser föredraganden att EU i 
högsta möjliga utsträckning bör utnyttja fusionens potential att på lång sikt kunna bli en 
praktiskt taget obegränsad, miljövänlig och ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla, vilket 
utgör ett viktigt bidrag till förverkligandet av hållbar och säker energiförsörjning. 
Föredraganden anser i detta sammanhang att man bör följa ett ”snabbspår” till fusionsenergi –
som också skall omfatta ytterligare frivilliga budgetbidrag från medlemsstaterna till specifika 
projekt – för att i största utsträckning minska den tid som krävs för att utveckla kommersiella 
fusionsenergianläggningar. 

Ett grundläggande steg på denna väg mot fusionsenergi är ITER-anläggningen. I juni förra 
året undertecknades slutligen ett internationellt avtal om ITER-projektet mellan sex parter 
(EU, Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Sydkorea) efter långa förhandlingar om 
valet av plats för ITER. 

Under de komplicerade förhandlingarna gjorde samtliga EU:s institutioner och medlemsstater 
stora åtaganden gentemot övriga parter i fråga om program och budget för att stödja 
lokaliseringen i Europa (Cadarache, Frankrike). Industriutskottet har vid flera tillfällen på 
senare tid förklarat att EU beslutsamt bör fullfölja sin strategi inriktad på reaktorer och 
behålla sin världsledande ställning inom fusionsenergiforskningen. Industriutskottet har för 
detta ändamål upprepade gånger uppmuntrat kommissionen och rådet att fatta alla nödvändiga 
beslut (däribland förstås tillräcklig finansiering av all relevant verksamhet och alla program) 
för att se till att ITER-anläggningen faktiskt byggdes i Europa. 

Den positiva utgången av dessa förhandlingar och valet av EU för ITER-reaktorn kräver nu 
konsekventa beslut och åtgärder i detta och nästa ramprogram.

Fördelningen av kostnader och anslagen mellan de parter som gör upphandlingen av delar till 
ITER betyder, enligt överenskommelsen i det internationella ITER-avtalet, tydligt fastställda 
åtaganden för värdparten, dvs. EU. Därför krävs det en tillräckligt stor budget för att bygga 
ITER, vilket också kommissionen föreslår.

Samtidigt kommer en fullständig och effektiv drift av ITER-anläggningen när den väl är klar 
att kräva ett tillräckligt stort antal kompetenta europeiska forskare samt kunskap på hög nivå 
inom fysik och teknik. I detta syfte måste ett europeiskt fusionsprogram – det så kallade 
åtföljningsprogrammet – få tillräckligt stöd under byggandet av ITER i form av budget och 
ledning.

I detta avseende har föredraganden följande rekommendationer:
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• Fullt stöd till hela EU:s fusionsprogram. Ett stabilt forskningsprogram måste 
vidmakthållas så att investeringarna i ITER blir kostnadseffektiva. Kommissionen bör 
därför avstå från eventuella markanta budgetnedskärningar. 

1. Det behövs en EU-myndighet för ITER. Enligt förslaget från kommissionen skall den 
upprättas som ett gemensamt företag inom ramen för Euratomfördraget. Föredraganden 
samtycker till att myndigheten ger Euratom möjlighet att uppfylla de internationella 
åtaganden som anges i ITER-avtalet och ansvara för EU:s bidrag till bredare 
front-projektet med Japan. Samma myndighet bör även ansvara för ledning och 
administration av all verksamhet som stöder byggandet av ITER och som anges under 
rubriken Genomförande av ITER-projektet i bilagan till kommissionens förslag. 
Föredraganden är i likhet med nästan alla fusionsforskare övertygad om att byggandet av 
ITER är en sådan stimulerande uppgift att den förtjänar en särskild organisation –
åtminstone under det kommande decenniet – som uteslutande är inriktad på att på 
bästa och effektivaste sätt genomföra ITER-projektet.

2. Ett starkt kompletterande forskningsprogram med egen budget bör drivas 
fortlöpande. Mot bakgrund av att på bästa sätt kunna utnyttja ITER-reaktorn när den är 
klar och att behålla Europas ledande ställning inom fusionsfysik och -teknik måste ett 
djärvt forskningsprogram upprätthållas (det åtföljande programmet) under byggandet av 
ITER-reaktorn, vilket även anges i bilagan till kommissionens förslag. Föredraganden 
anser att detta program bör få relevant stöd med öronmärkta anslag inom den allmänna 
fusionsbudgeten, enligt det förslag som lagts fram av föredraganden för förslaget till 
betänkandet om Euratoms sjunde ramprogram.

3. Det åtföljande forskningsprogrammet bör inte styras av ITER-myndigheten. Med 
stöd av nästan alla fusionsforskare anser föredraganden att all verksamhet i det åtföljande 
forskningsprogrammet, däribland förberedelser inför en eventuell byggnation av en 
fusionsreaktor i demonstrationssyfte och andra anläggningar, enligt vad som anges i 
bilagan till kommissionens förslag (dvs. all verksamhet som inte nämns i punkt 1 ovan),
bör bedrivas och ledas åtskilt från ITER-myndigheten. Samma ledning som för 
tidigare ramprogram bör behållas för all denna verksamhet, inklusive kontrakt med 
organisationer och det europeiska avtalet om fusionsutveckling. Föredraganden är i 
själva verket fullt övertygad om att det integrerade synsättet på 
fusionsforskningsverksamheten och en fullständig medverkan av fusionsorganisationerna 
i medlemsstaterna hittills har visat sig framgångsrik när det gäller att skapa ett verkligt 
europeiskt forskningsområde inom fusionsforskningen, vilket gör EU världsledande inom 
fusionsfysik och -teknik.

4. JET, den största europeiska anläggningen för fusionsforskning, bör behållas i full 
drift. Eftersom JET tar upp närmare hälften av budgeten för det åtföljande programmet är 
det dock viktigt att garantera att anläggningen är tillförlitlig genom regelbundna 
bedömningar av dess forskningsresultat.

5. EU:s världsledande ställning inom fusionsenergiforskning bör bevaras. EU:s 
världsledande ställning bevaras inte automatiskt genom att ITER byggs i Europa. Ett 
framgångsrikt utnyttjande av ITER i allmänhet och verkningsfull medverkan av EU i 
ITER-relaterad försöksverksamhet i synnerhet kräver ett starkt och verkligt europeiskt 
forsknings- och utvecklingsprogram där alla medlemsstater samverkar. Föredraganden 
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välkomnar kommissionens förslag till FoU-verksamhet som förberedelse inför driften av 
ITER-reaktorn med ringformade enheter för magnetiska inneslutningssystem, som 
redan finns eller är under uppbyggnad i samtliga medlemsstater. Användningen av sådana 
enheter vid byggandet av ITER (som kommer att pågå under ett decennium) kommer att 
öka kunskapen inom ett antal ITER-relaterade områden och utgör ett centralt inslag för 
framgångsrika experiment med ITER. Föredraganden anser dock att en översyn av de 
anläggningar som ingår i detta program, med utgångspunkt från gemensamma 
vetenskapliga argument måste göras vid inledningen av sjunde ramprogrammet.

6. Tillräckliga personalresurser måste garanteras. Genomförandet av ITER-projektet 
kräver en markant ökning av Euratoms fusionsbudget och en ännu större ökning av 
behovet av adekvat utbildad personal. Föredraganden anser att EU inte bara bör planera 
för utbildningsprogram på hög nivå för att uppfylla dessa behov, däribland en 
doktorsgrad i fysik och fusionsteknik, utan också inrikta sig på vetenskapliga program,
som kan ge en ny generation fysiker och ingenjörer rätt utbildning.

7. Ett starkt stöd bör ges till ett ”snabbspår” till fusionsenergi. Föredraganden är fast 
övertygad om att ett sådant ”snabbspår” till fusionsenergi bör följas för att så snart som 
möjligt uppnå målet att genomföra DEMO, en demonstrationsreaktor. Han anser i detta 
avseende att mer betoning bör läggas på den forskningsverksamhet som anges under 
rubriken Att tillgodose framväxande behov och oförutsedda behov av politiska åtgärder i 
bilagan till kommissionens förslag. Föredraganden anser dock att strategier måste 
fastställas – även sådana som omfattar ytterligare frivilliga budgetbidrag från 
medlemsstaterna för särskilda projekt – för att ha beredskap för en snabb respons och 
kunna inleda så många forskningsinsatser som möjligt parallellt och därmed minska 
tiden fram till en kommersiell fusionsanläggning om energikrisen förvärras.

Riktlinjer för kärnklyvning och strålskydd

Under rådande förhållanden med begränsade resurser inom Euratoms budget anser 
föredraganden att EU bör prioritera finansieringen av forskningsverksamhet som rör säkerhet 
och avfallshantering för att kunna garantera ett säkrare utnyttjande av befintliga reaktorer.

Reaktorsystem. Föredraganden anser att inom verksamheten ”Reaktorsystem” bör målet att 
utforska möjligheterna att med mer avancerad teknik åstadkomma ett ännu säkrare, mer 
resurseffektivt och mer konkurrenskraftigt utnyttjande av kärnenergi få lägre prioritet. 
Forskning om nya generationens reaktorer kan bedrivas bättre av medlemsstaterna i nära 
samarbete med näringslivet.

Gemensamma företag inom kärnklyvning och strålskydd. Föredraganden anser att 
gemensamma företag enligt Euratomfördraget skall vara välkomna när de kan effektivisera 
ledningen av verksamheten och forskningsresultatens kvalitet inom deras ansvarsområden. 
Han konstaterar också i detta sammanhang att ett gemensamt företag för radioaktiv 
avfallshantering, vilket föreslås av kommissionen, faktiskt kan utgöra en bättre plattform för 
utvecklingen av säkrare och effektivare tekniker för hanteringen av kärnavfall.


