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* 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 et supplerende forskningsprogram for ITER-
projektet (2014-2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0931),

– der henviser til artikel 7 i traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0032/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7-0000/2013),

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 
Euratomtraktaten;

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 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For perioden efter 2013 har 
Kommissionen i sin meddelelse "Et 
budget for Europa 2020"13 foreslået, at 
ITER-projektet finansieres uden for den 
flerårige finansielle ramme. Derfor bør
det supplerende forskningsprogram for 

(5) Der bør fastlægges et supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet for 
perioden 2014 - 2018.
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ITER-projektet fastlægges for perioden 
2014 - 2018.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det supplerende forskningsprogram for
ITER-projektet bør finansieres gennem 
bidrag fra medlemsstaterne, som baseres 
på den sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag opføres i 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget og tildeles dette program. 
Tredjelande, der har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom på området 
kontrolleret termonuklear fusion, hvori 
deres respektive forskningsprogrammer 
associeres med Euratoms programmer (i 
det følgende benævnt "associerede lande"), 
bør også kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

(6) Det supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet bør finansieres under den 
flerårige finansielle ramme. Det er vigtigt,
at EU's lederskab inden for 
fusionsforskning underbygges med en 
levedygtighed på længere sigt af ITER-
projektet, som der allerede er blevet 
investeret så mange midler i. Derfor bør 
midlerne til det supplerende 
forskningsprogram for ITER-projektet 
komme fra den flerårige finansielle 
ramme og være tilstrækkelige til, at EU 
kan opfylde programmets mål, og der bør 
samtidig fastsættes et øremærket 
maksimalt beløb for bidragene fra EU-
budgettet for årene 2014-2018, som bør
tildeles dette program. Tredjelande, der har 
indgået en samarbejdsaftale med Euratom 
på området kontrolleret termonuklear 
fusion, hvori deres respektive 
forskningsprogrammer associeres med 
Euratoms programmer (i det følgende 
benævnt "associerede lande"), bør også 
kunne bidrage til det supplerende 
forskningsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 2



PR\925521DA.doc 7/16 PE504.209v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Programmet finansieres via et bidrag på 
maksimalt 2 573 mio. EUR (løbende 
priser) i henhold til artikel 3.

Programmet finansieres via et bidrag på 
maksimalt [2 573] mio. EUR (løbende 
priser) i henhold til artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Programmet finansieres gennem bidrag 
fra medlemsstaterne, som baseres på den 
sats, der anvendes for de enkelte 
medlemsstaters bruttonationalindkomst 
(BNI) til beregning af deres andel af de 
egne indtægter hidrørende fra BNI, som 
indbetales til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Disse bidrag anses 
som eksterne formålsbestemte indtægter 
til programmet i overensstemmelse med 
artikel XX i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning]14.

Programmet finansieres under den 
flerårige finansielle ramme (FFR). 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag – Videnskabeligt og teknologisk formål – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Demonstrationen af konkurrencedygtig 
elproduktion inden 2050 skal sikres. Med 
henblik på at nå dette mål, vurderer 
Kommissionen jævnligt programmet og 
udarbejder en årlig statusrapport om de 
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fysiske, teknologiske, budgetmæssige og 
sikkerhedsmæssige udfordringer. I sin 
rapport skal Kommissionen præsentere en 
analyse med mulige indvirkninger på de 
tre hovedfaser samt en beredskabsplan 
med angivelse af prioriteterne ud fra 
fordelene, risiciene og omkostningerne 
ved at opnå de kommercielle fusionsmål. 
Kommissionen bør overveje at indføre et 
system for tidlig varsling, der kan 
identificere risici og fremskynde 
risikoreduktionsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag – Baggrund – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Fusionsenergi har potentialet til at levere 
et stort bidrag til virkeliggørelsen af målet 
om en bæredygtig og sikker 
energiforsyning til Unionen om få årtier. 
Hvis det lykkes, vil der kunne leveres 
energi, som er sikker, bæredygtig og 
miljøvenlig.

Fusionsenergi har potentialet til at levere et 
stort bidrag til virkeliggørelsen af målet om 
en bæredygtig og sikker energiforsyning til 
Unionen om få årtier. Hvis det lykkes, vil 
der kunne leveres energi, som er sikker, 
bæredygtig og miljøvenlig. Udnyttelsen af 
fusionsenergi er et meget lovende mål, 
men også en stor udfordring, idet der 
stadig er fysiske og teknologiske 
problemer, der skal løses for at kunne 
arbejde hen imod demonstration af 
gennemførlighed af fusion.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag – Aktiviteter – stk. 2 – litra a



PR\925521DA.doc 9/16 PE504.209v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Levering af Euratoms bidrag til Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
for ITER, herunder de F&U-aktiviteter, der 
er nødvendige for at skabe grundlag for 
indkøb af ITER-komponenterne og af 
ITER-testkappemodulerne ("Test Blanket 
Modules").

a) Levering af Euratoms bidrag til Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation 
for ITER, herunder de FoU-aktiviteter, der 
er nødvendige for at skabe grundlag for 
indkøb af ITER-komponenterne og af 
ITER-testkappemodulerne ("Test Blanket 
Modules"), og forslag til mulige 
forbedringer af styring af programmet.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag I – Aktiviteter – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede konstruktionen 
af en demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter.

c) Hvor det er relevant, andre aktiviteter 
med henblik på at forberede konstruktionen 
af en demonstrationsreaktor og tilhørende 
faciliteter. Der bør anvendes 
standardløsninger, der så vidt muligt kan 
genbruges ved opførelse af kommercielle 
kraftværker.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag I – Aktiviteter – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Inddragelse af industrien, herunder 
specialiserede små og mellemstore 
virksomheder, i så vid udstrækning og så 
tidligt som muligt med henblik på 
udvikling og validering af pålidelige 
standardløsninger og -udstyr. Dette vil 
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være nyttigt for at kunne opfylde 
programmets mål inden for rammerne af 
budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag I – Aktiviteter – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) Fremme af adgang til kvalificerede og 
erfarne medarbejdere og videnskabsfolk 
for at sikre et vellykket 
fusionsenergiprojekt. Forøgelsen af 
ITER-aktiviteterne bør ledsages af 
specifikke foranstaltninger til støtte for 
uddannelse i fusionsvidenskab og -
teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag I – Aktiviteter – stk. 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) Udformning af et 
kommunikationsprogram med henblik på 
at oplyse og høre unionsborgere om 
udfordringer, risici og sikkerhed i 
forbindelse med termonuklear fusion.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag I – Aktiviteter – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen for "Fusion for Energy" 
vedtager hvert år et detaljeret 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
ovennævnte aktiviteter.

Bestyrelsen for "Fusion for Energy" 
vedtager hvert år et detaljeret 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
ovennævnte aktiviteter og sender det til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den 3. februar 2012 besluttede Rådet at høre Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7 i 
Euratomtraktaten om forslaget til Rådets afgørelse om et supplerende forskningsprogram for 
ITER-projektet (2014-2018) COM(2011) 931 endelig – 2011/0460 (NLE).

Den 23. maj 2012 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en 
udtalelse om dette forslag fra Kommissionen, hvori det bl.a. krævede øgede investeringer i 
forskning og udvikling af teknologier med et klimavenligt energipotentiale, herunder 
udvikling og udnyttelse af fusionsenergi. EØSU er desuden stor modstander af 
Kommissionens forslag om at fjerne ITER (den internationale termonukleare forsøgsreaktor) 
fra den flerårige finansielle ramme (FFR).

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for det supplerende forskningsprogram er artikel 7 i Euratomtraktaten. Det 
supplerende forskningsprogram vil blive vedtaget ved en særlig rådsafgørelse for en periode 
på fem år. 

Fusion

Fusion er en proces, der findes i naturen. Faktisk producerer solen energi ved hjælp af fusion, 
som dermed har skabt betingelserne for liv på jorden. Modsat nuklear fission, hvor der 
frigives energi ved spaltning af en tung atomkerne i to lettere dele, frigives der energi gennem 
fusion ved sammensmeltning af to lettere atomkerner, som når to brintkerner smelter sammen 
til et nyt atom. Der frigives en meget stor mængde energi under denne proces uden udledning 
af drivhusgasser.

En kort historisk oversigt1

Der er blevet bygget fusionsmaskiner i mange år, men det store gennembrud skete i 1968 ved 
annonceringen af resultaterne fra en ny type forsøgsmaskine med magnetisk indeslutning – en 
såkaldt tokamak. I dag er tokamakken den mest anvendte forsøgsteknik til undersøgelse af 
fusion. ITER, som er verdenshistoriens største tokamak, er det næste skridt inden for fusion. 
ITER bygger på de erfaringer og den viden, der blev indhentet ved hjælp af forgængerne, og 
er det næste vigtige skridt på vejen mod at gøre fusionsteknologien til en 
verdensomspændende energikilde.

Euratom/Horisont 2020

Forslaget til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom (2014-2018) vedrører 
forskningsaktiviteter inden for kerneenergi (fusion og fission samt FFC's aktiviteter) og 
strålingsbeskyttelse. Forslaget er en integreret del af Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation. Det omfatter forsknings- og udviklingsprogrammet for 
fusionsenergi, som er nært forbundet med målsætningerne for Europa 2020- og Energi 2020-

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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strategierne. Generisk forskning, som udføres i de 27 medlemsstaters institutter, vil omfatte 
demonstration af gennemførlighed af fusion som energikilde ved at udnytte eksisterende og 
fremtidige fusionsanlæg og danne basis for fremtidige fusionskraftværker gennem udvikling 
af komplekse avancerede teknologier og materialer, skitseprojektering og fremme af 
innovation og industriens konkurrenceevne.

ITER

ITER er et banebrydende globalt projekt. Ved at undertegne aftalen om oprettelse af Den 
Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (EU, Japan, Rusland, USA, Kina, 
Republikken Korea og Indien), der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet1, 
har Fællesskabet forpligtet sig til at huse og lede ITER's opførelse og antageligt også den 
fremtidige drift. Fællesskabets bidrag forvaltes gennem "det europæiske fællesforetagende for 
ITER og fusionsenergiudvikling" (F4E eller "Fusion for Energy"), som er oprettet ved Rådets 
beslutning af 27. marts 20072. Aktiviteterne i Fusion for Energy, herunder ITER3, reguleres 
ved en separat retsakt.

Kompetencer

Forskning og udvikling inden for fusion søger at løse det problem med, at Europas nukleare 
kompetencer forringes. Problemet kan håndteres effektivt ved at udnytte synergivirkningerne 
mellem de internationale deltageres, EU's medlemsstaters og den private sektors 
forskningsaktiviteter og mellem videnskabelige områder og teknologiske sektorer. Denne 
internationale indsats vil også styrke rammerne for forskning og innovation på fusionsområdet 
og er afgørende for fusionsprogrammets fremtid.

Globale udfordringer

Som følge af den globale emissionsreduktion vil brugen af fossile energikilder blive 
begrænset for at holde temperaturstigningen på omkring 2 °C. Brugen af olie og naturgas 
reduceres gradvist. Set i det perspektiv er ITER et centralt element i energiforskningen og 
dermed også et led i den strategiske energiteknologiplan (SET-planen).

Strategi

Strategien for at udvikle fusionskraft som en pålidelig mulighed for kommerciel 
energiproduktion uden udledning af drivhusgasser skal følge en køreplan med milepæle hen 
imod målet om elektricitetsproduktion inden 2050. Denne køreplan4 er fastlagt i Den 
europæiske aftale om udvikling af fusionsenergi (EFDA) og omfatter alle nationale 
fusionsinstitutter. For at gennemføre denne strategi skal der ske en radikal omstrukturering af 
aktiviteterne på fusionsområdet i EU, herunder styring, finansiering og forvaltning, for at 
sikre, at fokus flyttes fra ren forskning til konstruktion, opførelse og drift af fremtidige anlæg, 
som f.eks. ITER, DEMO og senere anlæg, uden at de nationale fusionsinstitutters fremtid 

                                               
1 EFT L 358 af 16.12.2006, s. 62.
2 EUT L 90 af 30.03.2007.
3 http://www.iter.org/.
4 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
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bringes i fare. Det er afgørende, at EU's fusionsforskersamfund, der aktuelt arbejder inden 
for rammerne af den europæiske aftale om udvikling af fusionsenergi, og Kommissionen 
arbejder tæt sammen. EFDA's køreplan opdaterer evalueringen af fusionsanlæg1, der blev 
offentliggjort i oktober 2008 og indeholder forslag til en strategi for fusionselektricitet inden 
2050.

Sikkerhed ved fusion

I modsætning til fission sker der ingen kædereaktion i forbindelse med fusion. Energikilden er 
uudtømmelig, da energien kan afledes direkte fra isotoper af hydrogen, mens deuterium let 
kan udvindes fra havvand, og det nødvendige tritium kan fremstilles af letmetallet lithium. 
Teknologien til produktion af tritium i fusionsreaktoren afprøves i ITER. Tritium er et 
radioaktivt stof, men der bruges meget lidt af det (kun omkring et par gram i ITER-
kammeret). Dekretet, hvori ITER-organisationen gives formel tilladelse til at opføre det 
"nukleare anlæg" ITER, er blevet udstedt.

Opstilling af prioriteter og anbefalinger

Ordføreren ser ITER-forskningsprojektet som værdifuldt, da det vil påvise, at fusion kan være 
en fremtidig, sikker, bæredygtig, miljømæssigt ansvarlig og økonomisk levedygtig 
energikilde for Europa, hvorfor det fortsat bør finansieres.

Det er afgørende at gennemføre de foreslåede prioriteter i køreplanen for fusionsenergi, 
EFDA, for at sikre, at ITER kommer til at spille en central rolle i energiomstillingen.

På kort sigt bør der findes en løsning på de omkostnings-, indkøbs- og sikkerhedsmæssige 
aspekter af brændstoffet tritium til fusionsreaktorer. På længere sigt bør leveringen af 
brændstof til DEMO og fremtidige kommercielle reaktorer sikres i form af tilfredsstillende 
teknologiske løsninger til produktion af tritium.

Europa og Japan er parallelt med ITER's opførelse involveret i den såkaldte "bredere strategi" 
(som ITER er et led i), der omfatter konstruktion og teknisk validering af det internationale 
fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF2).

Affaldsproduktion skal prioriteres i de tidlige faser for at undgå senere problemer i 
forbindelse med genindvinding, om end henfaldstiden er langt kortere og derfor ikke kan 
sammenlignes med fissionsaffald. 
Med hensyn til tidsplanen er det første ITER-plasma nu flyttet til 2020, hvilket er et år senere 
end først planlagt.

Der er mulighed for at forbedre styringen af ITER under hensyntagen til erfaringerne fra 
vellykkede fusionsprojekter og Europas ledende rolle.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
2 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
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Budget

Det er som følge af ITER-programmets politiske, tekniske og organisatoriske kompleksitet 
sandsynligt, at programmet vil blive påvirket af budgetmæssige begrænsninger, hvilket vil 
nødvendiggøre kompromiser. Det er derfor vigtigt at fastlægge en strategi og en nødplan for 
at nå fusionsmålene.

"Grundlaget"1 blev vedtaget af F4E's bestyrelse i juli 2010 og præciserer arbejdsområdet, 
tidsplanen og omkostningerne. 

Der er en række risici knyttet til forskellige faktorer. Men der er i det nuværende budget for 
ITER ikke taget højde for udgifter til uforudsete begivenheder, såsom Fukushimaulykken i 
2011 og dens konsekvenser. Da der ikke tages højde for uforudsete udgifter i budgettet, 
hvilket er en følge af Rådets budgetloft på 6,6 mia. EUR i stedet for de ønskede 
7,2 mia. EUR, skal enhver uforudset udgift modsvares af en besparelse.

For ITER er det afgørende at forebygge enhver forøgelse af omkostningsrisikoen, reducere 
den nuværende omkostningsrisiko og opnå reelle besparelser uden at sætte projektet over styr. 
På Rådets anmodning er der indarbejdet planer for omkostningsbegrænsning og besparelser i 
de årlige statusrapporter for F4E.

Det er absolut nødvendigt at sikre budgetkontrol, en mere omkostningseffektiv forvaltning i 
F4E, en forbedring af F4E's indkøbs- og overvågningsprocedurer og fuld overensstemmelse 
med Revisionsrettens anbefalinger. Det er også vigtigt at evaluere koordineringen af 
aspekterne omkring kvalitetssikring og kvalitetskontrol af projektet og det europæiske bidrag. 
Der blev engageret en ekstern revisor, efter at Rådet for Den Europæiske Union i sine 
konklusioner af 12. juli 2010 havde udtrykt ønske om en række initiativer. Desuden har 
Europa-Parlamentet tildelt en kontrakt vedrørende en undersøgelse af ITER-projektet2.

Spillover-effekter

ITER er den næstsidste fase, inden der kan produceres elektricitet ved hjælp af en DEMO-
reaktor. Den hurtige overførsel af FoU-resultaterne mellem fusionsforskersamfundet 
(herunder fusionsanlæggene) og industrien har allerede skabt en række vellykkede spin-off-
effekter3. Inddragelsen af og samspillet med industrien bør styrkes med henblik på at udvikle 
og udnytte de nuværende og kommende fusionsteknologier, såsom superledende magneter og 
højeffektsystemer, fjernhåndtering, produktion, teknisk udvikling, computersimulering, 
materialer, der tåler høje termiske og mekaniske belastninger, herunder teknologier til 
sammenføjning, formning og belægning, ikke-destruktiv inspektion og kvalitetskontrol.

Der bør som led i fusionsprogrammet foretages yderligere undersøgelser af de 
socioøkonomiske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med 

                                               
1 F4E ("Fusion for Energy") er Det Europæiske Fællesforetagende for ITER, som blev oprettet af Rådet i marts 
2007 (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58). Det er det europæiske interne agentur med ansvar for EU's bidrag til ITER 
med hjemsted i Barcelona. 
2 Titlen på undersøgelsen er "Potential for reorganization within the ITER project to improve cost-effectiveness". 
Undersøgelsen blev bestilt af Budgetkontroludvalget.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.
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indførelse af termonuklear fusion som en fremtidig energikilde i energimikset.

EU's bidrag til ITER

Det er ordførerens opfattelse, at Kommissionens forslag ikke er det rette instrument til at sikre 
et langsigtet og sikkert europæisk bidrag til ITER-projektet. ITER bør finansieres under den 
flerårige finansielle ramme. Hverken programmets europæiske interessenter eller vores 
internationale projektpartnere vil have forståelse for, at projektet finansieres uden for rammen. 
Tværtimod har EU som værtspart en forpligtelse til at forsikre alle parter om, at man fortsat 
vil bakke kraftigt op om ITER i de kommende årtier. Endelig vil en reintegrering af ITER i 
den flerårige finansielle ramme styrke Europa-Parlamentets styring af projektet.

Af ovennævnte årsager støtter ordføreren EØSU og resultatet af afstemningen i ITRE om 
forordningen om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020, der opfordrer til, at 
ITER reintegreres i den flerårige finansielle ramme. Alle muligheder for at reintegrere ITER i 
den flerårige finansielle ramme bør undersøges.


