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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0072),

– der henviser til artikel 7 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet 
(C7-0077/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7-0000/2011),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

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.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Under det syvende 
Euratomrammeprogram er der lanceret 
tre store europæiske samarbejdsinitiativer 
inden for videnskab og teknologi på det 
nukleare område. Der er tale om: 
Teknologiplatformen for Bæredygtig 
Kerneenergi (SNETP), Implementing 
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Geological Disposal Technology Platform 
(IGDTP) og Multidisciplinary European 
Low-Dose Initiative (MELODI). Både 
SNETP og IGDTP svarer til målene i 
SET-planen. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Det europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft (ESNII) har til 
formål at udvikle hurtige 
neutronreaktorer med lukkede 
brændselskredsløb af fjerde generation 
inden 2040. Det omfatter tre store 
projekter: prototypen ASTRID 
(natriumkølet), demonstratoren 
ALLEGRO (gaskølet) og 
teknologipilotanlægget MYRRHA 
(blykølet).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rammeprogrammet (2012-2013) skal 
bidrage til gennemførelsen af SET-
planen. Dets aktiviteter bør tage hensyn til 
den strategiske forskningsdagsorden for 
de tre eksisterende europæiske 
teknologiplatforme for kerneenergi: 
SNETP, IGDTP og MELODI. 
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Or. en

Begrundelse
Der kan lægges større vægt på behovet for sammenhæng mellem de forsknings- og 
uddannelsesaktiviteter, som skal gennemføres i 2012-2013, og de strategiske 
forskningsdagsordener for de tre store europæiske samarbejdsinitiativer, der er blevet 
lanceret under det syvende Euratomrammeprogram: det europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft under SET-planen (som omfatter Teknologiplatformen for Bæredygtig 
Kerneenergi - SNETP - og Implementing Geological Disposal Technology Platform - IGDTP) 
og Multidisciplinary European Low-Dose Initiative (MELODI). 

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit I B - Mål

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At etablere et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag med henblik på at 
fremskynde udvikling af praktiske 
foranstaltninger til sikrere håndtering af 
langlivet radioaktivt affald, at styrke 
navnlig sikkerheden, effektiv 
ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med
kerneenergi og sikre et robust og socialt 
acceptabelt system til beskyttelse af 
mennesker og miljø mod virkningerne af 
ioniserende stråling. 

At etablere et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag med henblik på at 
fremskynde udvikling af praktiske 
foranstaltninger til sikrere håndtering af 
langlivet radioaktivt affald, at styrke 
navnlig sikkerheden, effektiv 
ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
kerneenergi og sikre et robust og socialt 
acceptabelt system til beskyttelse af 
mennesker og miljø mod virkningerne af 
ioniserende stråling. Man bør være særligt 
opmærksom på langlivet radioaktivt 
affald ved nedlukning af forældede 
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit I B – Aktiviteter – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Menneskelige ressourcer og uddannelse 5. Menneskelige ressourcer og uddannelse

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 
videnskabelig kompetence og 
personalekompetencer med henblik på at 
sikre, at der er forskere, teknikere og 

Fortsat støtte til bevarelse og udvikling af 
kvalificeret personale, der kræves for at 
opretholde EU's nukleare uafhængighed.
Det er afgørende at bevare nuklear 
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andre ansatte med passende 
kvalifikationer til rådighed i den nukleare 
sektor på langt sigt.

ekspertise i EU, da kernekraft vil spille en 
central rolle i energisammensætningen i 
EU, herunder aktiviteter inden for 
nedlukning og håndtering af langlivet 
affald.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit I B – Aktiviteter – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nuklear sikkerhed, der skal støtte 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn, 
herunder navnlig udvikling af metoder til 
kontrol af brændselskredsløbsanlæg, 
gennemførelse af tillægsprotokollen, 
herunder indsamling af miljøprøver og 
integrerede kontrolforanstaltninger samt 
forebyggelse af spredning af nukleart og 
radioaktivt materiale i forbindelse med 
ulovlig handel af disse materialer, herunder 
nuklear eftersporing.

3. Nuklear sikkerhed, der skal støtte 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn, 
herunder navnlig udvikling af metoder til 
kontrol af brændselskredsløbsanlæg, 
gennemførelse af tillægsprotokollen, 
herunder indsamling af miljøprøver og 
integrerede kontrolforanstaltninger samt 
forebyggelse af spredning af nukleart og 
radioaktivt materiale i forbindelse med 
ulovlig handel af disse materialer, herunder 
nuklear eftersporing. Det er nødvendigt at 
benytte optimale instrumenter til 
overvågning af alle civile nukleare 
aktiviteter, herunder transport af eller 
placering af oplagringssteder for 
radioaktive materialer af enhver art.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 2 – litra a – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Samarbejdsprojekter 1. Samarbejdsprojekter

Støtte til forskningsprojekter, der 
gennemføres af konsortier med deltagere 

Støtte til forskningsprojekter, der 
gennemføres af konsortier med deltagere 
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fra forskellige lande, og som sigter mod at 
udvikle ny viden, ny teknologi, produkter 
eller fælles forskningsressourcer. 
Projekternes størrelse, omfang og interne 
organisation kan variere alt efter område 
og emne. Projekterne kan variere i størrelse 
fra små eller mellemstore fokuserede 
forskningsprojekter til større integrerede 
projekter, som mobiliserer betydelige 
ressourcer til virkeliggørelse af et nærmere 
bestemt mål. Støtte til uddannelse og 
karriereudvikling for forskere vil blive 
omfattet af projektets arbejdsplaner.

fra forskellige lande, og som sigter mod at 
udvikle ny viden, ny teknologi, produkter 
eller fælles forskningsressourcer. 
Projekternes størrelse, omfang og interne 
organisation kan variere alt efter område 
og emne. Projekterne kan variere i størrelse 
fra små eller mellemstore fokuserede 
forskningsprojekter til større integrerede 
projekter, som mobiliserer betydelige 
ressourcer til virkeliggørelse af et nærmere 
bestemt mål. Støtte til uddannelse og 
karriereudvikling for forskere vil blive 
omfattet af projektets arbejdsplaner. 
Standardiseringsaktiviteter vil blive 
omfattet af projektets arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samordning og støtte 3. Samordning og støtte

Støtte til aktiviteter, der sigter mod at 
samordne eller støtte forskningen 
(netværkssamarbejde, udveksling, adgang 
på tværs af landegrænser til 
forskningsinfrastruktur, undersøgelser, 
konferencer, bidrag under opbyggelsen af 
ny infrastruktur osv.) eller at fremme 
udviklingen af menneskelige ressourcer 
(f.eks. netværkssamarbejde og etablering af 
uddannelsessystemer). Disse aktioner kan 
også gennemføres med andre midler end 
gennem forslagsindkaldelser.

Støtte til aktiviteter, der sigter mod at 
samordne eller støtte forskningen 
(netværkssamarbejde, udveksling, adgang 
på tværs af landegrænser til 
forskningsinfrastruktur, undersøgelser, 
konferencer, deltagelse i 
standardiseringsorganer, bidrag under 
opbyggelsen af ny infrastruktur osv.) eller 
at fremme udviklingen af menneskelige 
ressourcer (f.eks. netværkssamarbejde og 
etablering af uddannelsessystemer). Disse 
aktioner kan også gennemføres med andre 
midler end gennem forslagsindkaldelser.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den 7. marts 2011 offentliggjorde Kommissionen lovgivningspakken af forslag til fortsættelse 
af Euratoms forsknings- og uddannelsesaktiviteter på det nukleare område i årene 2012 og 
2013.
Lovgivningspakken består af udkast til Rådets afgørelser om rammeprogrammet, 
særprogrammer for direkte og indirekte aktioner og regler for virksomheders, 
forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under rammeprogrammet og 
for formidling af forskningsresultater. 

1. Ordføreren glæder sig over og støtter hovedlinjerne i forslaget:

Lovgivningspakken sigter mod fortsat at støtte de forsknings- og udviklingsaktiviteter på det 
nukleare områder, der er gennemført under det syvende Euratom-rammeprogram (2007-
2011). Forslagene vil kun omfatte to år (2012-2013) i overensstemmelse med de nuværende 
finansielle overslag (2007-2013) og tidsplanen for EU’s syvende rammeprogram (2007-
2013). 
Forskning, der samfinansieres af Euratom, spiller en vigtig rolle for styrket sikkerhed, effektiv 
ressourceudnyttelse og omkostningseffektivitet i forbindelse med nuklear fission og 
anvendelser af stråling inden for industri og lægevidenskab, og nogle af forskningsprojekterne 
spiller en vigtig igangsættende rolle i det nyligt oprettede europæiske industriinitiativ for 
bæredygtig kernekraft (ESNII), et af de seks europæiske industriinitiativer under den 
europæiske strategiske energiteknologiplan (SET-plan) 2010. 
Forslagene til Euratomrammeprogrammet er nært forbundet med målsætningerne for Europa 
2020- og Energi 2020-strategierne. Programmet skal bidrage til flagskibsinitiativet 
"Innovation i EU" ved at støtte prækommerciel forskning og fremme teknologioverførsel 
mellem den akademiske verden og erhvervslivet og til flagskibsinitiativet "Et 
ressourceeffektivt Europa" ved markant at øge den overordnede bæredygtighed i kerneenergi. 
Ved at rette fokus på uddannelse i alle aktiviteter, fremme konkurrenceevnen i den nuværende 
kerneindustri og oprette en ny sektor af højteknologisk industri inden for navnlig 
fusionsenergi vil Euratomprogrammet skabe vækst og nye job på en lang række områder.

2. Ordføreren vil gerne i det følgende fremhæve sine vigtigste prioriteter i hovedtræk:

 I kølvandet på Fukushima
Ordføreren er af den opfattelse, at EU i kølvandet på Fukushima-katastrofen har brug for mere 
forskning og udvikling (F&U) på det nukleare område, ikke mindre. Selv om visse 
medlemsstater har besluttet at udfase brugen af kernekraft, er det vigtigt at fortsætte med F&U 
på EU-plan for at øge sikkerheden i forbindelse med nuklear fission, drive eksisterende anlæg, 
affaldshåndtering, demonterings- og nedlukningsprocesser og andre anvendelser af stråling 
inden for industri og lægevidenskab og at fremme nuklear sikkerhed (nuklear 
sikkerhedskontrol, ikke-spredning, bekæmpelse af ulovlig handel og nuklear eftersporing).

Fælles europæisk forskning og udvikling på det nukleare område er afgørende for at fremme 
EU’s konkurrenceevne, økonomisk vækst og videnskabelig topkvalitet. Man kan med 
ordentlig koordinering og vidensdeling demonstrere en effektiv implementering af 
resultaterne af F&U på kernekraftanlæggene i forlængelse af en bedre forståelse af ulykkernes 
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fænomenologi. Euratomprogrammet, som fokuserer på sikkerhed, kan derfor være et aktiv for 
nukleare programmer i EU, Rusland og USA i kombination med en fortsat hurtig udvikling i 
de nye økonomier (især i Asien). Dette kan med tiden skabe et kolossalt marked for 
kernekraftindustrier, hvor kernekraftindustrien i EU med støtten fra Euratoms aktiviteter og 
programmer kan genvinde troværdighed med hensyn til sikkerheden på anlæggene.

 Forskning i fission
Kernekraft har en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af målene i den strategiske 
energiplan for EU (SET-planen), dvs. lavere kulstofemissioner, øget forsyningssikkerhed, 
mindre afhængighed af levering af energikilder fra ustabile dele af verden og forbedring af 
industriens konkurrenceevne. Nuklear fission leverer i dag næsten en tredjedel af 
elektriciteten i EU.

Ordføreren understreger vigtigheden af Det Fælles Forskningscenters (JRC) nukleare 
aktiviteter inden for områderne sikkerhedskontrol og ikke-spredning, affaldshåndtering, 
sikring af nukleare anlæg og brændselskredsløbet, radioaktivitetsniveauer i miljøet og 
strålingsbeskyttelse. For at nå dette mål skal viden, færdigheder og kompetence ajourføres 
løbende med henblik på at tilvejebringe den nødvendige videnskabelige tidssvarende 
ekspertviden inden for områderne kernereaktorsikkerhed og nukleare 
sikkerhedsforanstaltninger. Alle de aktiviteter, der er planlagt for JRC, skal holdes på højeste 
niveau.

I overensstemmelse med det europæiske industriinitiativ for bæredygtig kernekraft (ESNII) 
anser ordføreren det for meget vigtigt at udvikle nye teknologier som f.eks. hurtige 
neutronreaktorer af fjerde generation. De nuværende nukleare systemer udnytter under 1 % af 
uranressourcernes potentielle energi. Med fjerdegenerationssystemer, der skal øge 
sikkerheden og effektiviteten, vil uranressourcerne blive udnyttet omkring 50 gange mere 
effektivt og tilstrækkeligt til tusindvis af år, hvorved man reducerer mængden af radioaktivt 
affald og bevarer kernekraftens bidrag til en lav-CO2-økonomi på lang sigt.

 Forskning i fusion
Ordføreren mener, at den internationale termonukleare forsøgsreaktor ITER er et projekt med 
en klar europæisk nytteværdi og har store perspektiver med hensyn til følgevirkninger inden 
for forskning og innovation. ITER-forskningsprojektet er værdifuldt som en mulig fremtidig 
sikker, bæredygtig, miljømæssigt ansvarlig og økonomisk levedygtig energikilde for EU, og 
det bør fortsat finansieres. 

Det er vigtigt, at der skabes sikkerhed omkring finansieringen af ITER og de dertil knyttede 
F&U-programmer, herunder JET-anlægget i Culham Science Centre i Det Forenede 
Kongerige, som p.t. er verdens største Tokamak. JET er nødvendig for at sikre, at ITER bliver 
en succes, og at ITER bliver leveret på en omkostningseffektiv måde (mange af materialerne 
og komponenterne til ITER bliver testet i JET). Den nuværende kontrakt for JET udløber ved 
dette års udgang, og der kan først indgås en ny kontrakt, når Euratoms rammeprogram for 
2012-2013 er vedtaget. Det er på den baggrund klart, at det er nødvendigt at sikre fortsat 
finansiering af JET i 2012 og at signalere det så hurtigt som muligt.

 Balancen mellem fusion og fission
Ordføreren er af den opfattelse, at selv om der klart fortsat bør forskes i 
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fusionsenergiproduktion, vil man ikke kunne nå frem til kommerciel udnyttelse før ved 
udgangen af dette århundrede.  Nukleare fusionsenergisystemer har derimod allerede vist sig 
at virke pålideligt på kommercielt niveau, og nye systemer som fjerdegenerationssystemerne 
giver løfter om sikrere, mere ressourceeffektive og mindre affaldsproducerende metoder til at 
opfylde energibehovene frem til 2050 og derefter til 2100. 

Fissionsforskerne kan komme med vigtige input til fusion på adskillige områder, og omvendt 
indebærer udviklingen af fjerdegenerationsfissionssystemer, at man skal håndtere 
teknologiske udfordringer svarende til dem, der er forbundet med ITER eller et 
fusionskraftværk. Man bør derfor fortsat satse på synergier mellem forskning i fission og 
fusion, og der skal indføres passende ordninger i de kommende rammeprogrammer for at 
finde frem til og fremme fælles forskning i fissions- og fusionsforskerkredsene.


