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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Under anslutningsförhandlingarna åtog sig Litauens, Slovakiens och Bulgariens regeringar 
att, såsom en del av sina anslutningsfördrag, avveckla kärnreaktorer som inte med 
ekonomisk lönsamhet kunde uppdateras till den säkerhetsnivå som krävs.

B. Avvecklingen av kärntekniska anläggningar och hanteringen av deras avfall är en tekniskt 
komplex operation som kräver betydande finansiella resurser och inbegriper miljömässigt, 
tekniskt, socialt och finansiellt ansvar.

1. Europaparlamentet noterar att principen om att förorenaren ska betala bör tillämpas på 
avvecklingarna och att kärnkraftoperatörerna bör se till att tillräckliga finansiella resurser 
avsätts under de kärntekniska anläggningarnas produktiva livstid för att täcka framtida 
avvecklingskostnader.

2. Europaparlamentet konstaterar att avvecklingarna kan innebära en risk för folkhälsan och 
miljön om nödvändiga åtgärder inte vidtas i tid och att tillräckliga finansiella resurser 
därför bör göras tillgängliga i god tid för att garantera att avvecklingen av de kärntekniska 
anläggningarna utförs i enlighet med gällande säkerhetsstandarder.

3. Europaparlamentet medger att det är viktigt med en sund och transparent förvaltning av 
finansiella resurser, med lämplig extern övervakning, för att garantera rättvis konkurrens 
på energimarknaden.

4. Europaparlamentet konstaterar att avvecklingen har en direkt inverkan på energiresurserna 
(och deras priser) i de berörda medlemsstaterna. Utvecklandet av alternativa och 
konkurrenskraftiga energiresurser bör främjas och man bör ta vederbörlig hänsyn till att 
det behövs kompensationsmekanismer för att täcka kostnaderna för avvecklingen. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjliga vägar att harmonisera 
tillvägagångssätten att finansiera avvecklingen i EU, med tanke på de olika strategier som 
används i medlemsstaterna, utan att äventyra säkerheten under avvecklingsprocessen.


