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PR_CNS_art51am

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 sjunde ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011)
(KOM(2005)0119 – C6-0112/2005 – 2005/0044(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0119)1,

– med beaktande av artikel 7 i Euratomfördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0112/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-0203/2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i förslaget till beslut endast är 
vägledande tills en överenskommelse nåtts om budgetplanen för perioden från och med 
2007.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

4. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

5. Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av 
den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet 
har godkänt.

6. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
Skäl 13

(13) Gemensamma forskningscentret bör 
bidra till att målen uppnås genom direkt 
verksamhet och kundorienterat stöd till 
genomförandet av EU-politiken.

(13) Gemensamma forskningscentret har 
den viktiga rollen att tillhandahålla ett 
kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd 
för utformning, utveckling, genomförande 
och övervakning av EU-politiken. 
Gemensamma forskningscentret bör få 
kontinuerligt stöd för att kunna fungera 
som ett vetenskapligt och tekniskt 
referenscentrum för EU, oberoende av 
privata och nationella intressen.

Motivering

Ordalydelsen är hämtad från rådets beskrivning av Gemensamma forskningscentrets roll i 
samband med det femte ramprogrammet och innebär att centrets roll blir densamma i det 
sjunde ramprogrammet, precis som i det sjätte. 

Ändringsförslag 2
Skäl 16

(16) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
förhindra oegentligheter och bedrägerier och 
nödvändiga mått och steg bör vidtas för att 
återkräva stöd som gått förlorat, utbetalats 
felaktigt eller använts på fel sätt i enlighet 
med rådets förordningar (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen, (Euratom, EG) 
nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (OLAF).

(16) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
förhindra oegentligheter och bedrägerier och 
nödvändiga mått och steg bör vidtas för att 
återkräva stöd som gått förlorat, utbetalats 
felaktigt eller använts på fel sätt i enlighet 
med rådets förordningar (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen, (Euratom, EG) 
nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (OLAF). Under 
alla omständigheter bör stöd som återkrävs 
på grund av bedrägerier och andra 
oegentligheter som strider mot dessa 
förordningar gå tillbaka till 
ramprogrammet och huvudsakligen 
avsättas för utbildning av 
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forskningspersonal och spridning av 
vetenskapliga uppgifter.

Motivering

Nödvändigt förtydligande med tanke på restriktionerna i ramprogrammets budget.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 1, inledningen

Det totala beloppet för genomförandet av 
sjunde ramprogrammet under perioden 
2007–2011 skall vara 3 103 miljoner euro. 
Beloppet skall fördelas enligt följande (i 
miljoner euro):

Det vägledande totala beloppet för 
genomförandet av sjunde ramprogrammet 
skall vara 2 751 miljoner euro för 
femårsperioden från och med den 
1 januari 2007. Beloppet skall fördelas 
enligt följande (i miljoner euro):

Motivering

Standardändringsförslag för att betona att de föreslagna beloppen måste bekräftas genom en 
eventuell flerårig finansieringsram.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 1, tabellen

(a) Forskning om fusionsenergi 2159 (a) Forskning om fusionsenergi 1947
(b) Kärnklyvning och strålskydd 394 (bKärnklyvning och strålskydd 287
(c) Gemensamma forskningscentrets 
verksamhet på kärnenergiområdet 539

(c) Gemensamma forskningscentrets 
verksamhet på kärnenergiområdet 517

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 1a (ny)

1a. Av det belopp som föreskrivs för 
forskning om fusionsenergi skall minst 
900 miljoner euro avsättas för annan 
verksamhet än genomförandet av 
forskningsinfrastrukturen ITER enligt 
förteckningen i bilaga I.
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Motivering

För att ITER-anläggningen, när den väl uppförts, skall kunna utnyttjas fullt ut och på ett 
effektivt sätt krävs det ett kraftfullt åtagande från ett tillräckligt antal kvalificerade europeiska 
forskare och ingenjörer samt gedigna kunskaper om den bakomliggande fysiken. Det 
tillhörande programmet måste därför få adekvat stöd med öronmärkta anslag från den totala 
fusionsbudgeten. För att man skall kunna bygga vidare på forskningsverksamheten från det 
sjätte ramprogrammet krävs det att det tillhörande programmet, som genomförs av 
organisationerna, finansieras med minst 900 miljoner euro. 

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall i förväg informera 
budgetmyndigheten om den avser att avvika 
från den fördelning av utgifter som anges i 
anmärkningarna och bilagan till EU:s 
årliga budget.

Motivering

För att förbättra den finansiella kontrollen av forskningsverksamhet som finansieras av 
gemenskapen anser föredraganden att kommissionen regelbundet bör informera 
budgetmyndigheten om genomförandet av särskilda program och i förväg tillhandahålla 
information om den avser att avvika från den fördelning av utgifter som anges i den allmänna 
budgeten.

Ändringsförslag 7
Artikel 5

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer 
och prioritera säkerhetsrelaterade aspekter.

Motivering

Etiska principer och säkerhetsrelaterade aspekter kompletterar varandra innehållsmässigt i 
detta sammanhang.

Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 2, stycke 2

Kommissionen skall överlämna resultatet av 
denna utvärdering, tillsammans med sina 

Kommissionen skall överlämna resultatet av 
denna utvärdering, tillsammans med sina 
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egna kommentarer, till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén.

egna kommentarer, till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén samt 
Europeiska ombudsmannen.

Motivering

Europeiska ombudsmannen är en garant för att gemenskapsinstitutionerna och deras politik 
fungerar ordentligt och är som sådan väl lämpad att vaka över den korrekta tillämpningen av 
ramprogrammets artikel 5 om att all forskningsverksamhet som genomförs inom sjunde 
ramprogrammet skall vara förenlig med grundläggande etiska principer.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Syfte

Utveckla en kunskapsbas för, och 
genomföra ITER som ett viktigt steg mot 
byggandet av prototypreaktorer för 
kraftstationer som är säkra, hållbara, 
ekonomiskt livskraftiga och som tar hänsyn 
till miljöansvaret.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 10
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Bakgrund, stycke 2

Fusion kan inom några decennier komma 
att bli ett viktigt bidrag till hållbarheten och 
försörjningstryggheten i EU. Om man 
lyckas utveckla den får vi energi som är 
säker, hållbar och miljövänlig. Det 
långsiktiga målet med europeisk forskning, 
vilken omfattar fusionsforskning i både 
medlemsstaterna och associerade tredje 
länder, är att gemensamt skapa 
prototypreaktorer för kraftstationer som 
uppfyller dessa krav och samtidigt är 
ekonomiskt livskraftiga.

Oavsett de insatser som EU gör och bör 
fortsätta att göra i utforskningen av 
förnybara energikällor kan fusion om 
50-60 år, när kommersiella 
fusionsreaktorer slagit igenom på 
marknaden, komma att bli ett viktigt bidrag 
till en hållbar och trygg energiförsörjning i 
EU. Ett ”snabbspår” till fusionsenergi 
kommer därför att följas så att man så 
snart som möjligt kan få till stånd ett 
verkligt fusionskraftverk. Om man lyckas 
utveckla den får vi energi som är säker, 
hållbar och miljövänlig. Det långsiktiga 
målet med europeisk forskning, vilken 
omfattar fusionsforskning i både 
medlemsstaterna och associerade tredje 
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länder, är att om cirka 30–35 år gemensamt 
skapa prototypreaktorer för kraftstationer 
som uppfyller dessa krav och samtidigt är 
ekonomiskt livskraftiga.

Motivering

I detta ändringsförslag framhålls EU:s kraftfulla insatser i utforskningen av förnybara 
energikällor, något som kan och bör kombineras med insatserna för att generera energi från 
kärnklyvning inom ramen för ITER-systemet.

ITER skall uppföras under tio år och därefter vara i drift i ytterligare femton år, vilket 
sammanlagt innebär 25 år från starten. Parallellt med användningen av ITER kommer man 
att bygga IFMIF, en internationell anläggning för bestrålning av fusionsmaterial, för att testa 
och godkänna material för konstruktionen av DEMO, en fusionskraftstation för 
”demonstration”. Konstruktionen av DEMO kommer att starta så snart ITER tillhandahållit 
nödvändiga vetenskapliga och tekniska kunskaper.

Om denna strategi med ett ”snabbspår” till fusionsenergi är framgångsrik kommer 
fusionskraftstationen för ”demonstration” att finnas tillgänglig om 30–35 år. Därefter 
kommer en uppsättning kommersiella fusionsreaktorer att utvecklas och börja ta sig in på 
marknaden. På så vis kan fusionsenergin om runt 50–60 år komma att bli ett viktigt bidrag till 
förverkligandet av en hållbar och trygg energiförsörjning i EU.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Verksamheter, punktsats 1, stycke 1

Detta innefattar verksamhet för ett 
gemensamt genomförande av ITER (som en 
internationell forskningsinfrastruktur), 
särskilt när det gäller platsförberedelser, 
upprättande av ITER-organisationen och 
Europeiska gemensamma företaget för 
ITER, ledning och anställande av personal, 
allmänt tekniskt och administrativt stöd, 
byggande av utrustning och installationer 
samt projektstöd under byggandet.

Detta innefattar verksamhet för ett 
gemensamt genomförande av ITER (som en 
internationell forskningsinfrastruktur), 
särskilt när det gäller platsförberedelser, 
upprättande av ITER-organisationen och 
Europeiska gemensamma företaget för 
ITER, ledning och anställande av personal, 
allmänt tekniskt och administrativt stöd, 
byggande av utrustning och installationer 
samt projektstöd under byggandet. 
Europeiska gemensamma företaget för 
ITER skall svara för ledningen och 
förvaltningen av det europeiska bidraget till 
ITER och fullgöra skyldigheterna enligt de 
internationella avtalen om ITER. Resten av 
fusionsprogrammet, som syftar till att 
förbättra de vetenskapliga och tekniska 
kunskaperna för en snabb utveckling av 
fusionsenergi, skall genomföras under 
direkt ansvar av kommissionen, som skall 
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bistås av en rådgivande kommitté i enlighet 
med reglerna för deltagande.

Motivering

Ett särskilt inrättat europeiskt organ kan förväntas fullgöra och samordna Europas rättsliga 
åtaganden och de vetenskapliga och tekniska bidragen till uppförandet och driften av ITER. 
Den europeiska fusionsforskningen är emellertid en större vetenskaplig utmaning än 
ITER-projektet, och därför bör man precis som i det föregående ramprogrammet behålla en 
särskild ledningsorganisation, med bland annat associeringskontrakt och det europeiska 
avtalet om fusionsutveckling, EFDA, som så här långt visat sig framgångsrika när det gäller 
att upprätta ett verkligt europeiskt forskningsområde inom fusion.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Verksamheter, punktsats 2, stycke 2

Ett särskilt inriktat program för fysik och 
teknik kommer att studera anläggningar och 
resurser i fusionsprogrammet, även JET. 
Programmet kommer att bedöma teknik av 
särskild betydelse för ITER, konsolidera 
projektval inom ITER och förbereda driften 
av ITER genom experimentell och teoretisk 
verksamhet.

Ett särskilt inriktat program för fysik och 
teknik kommer att studera anläggningar och 
resurser i fusionsprogrammet, det vill säga 
JET och de anläggningar för magnetisk 
inneslutning – tokamaker, stellaratorer och 
RFP – som redan finns eller är under 
uppförande i samtliga medlemsstater. 
Programmet kommer att bedöma teknik av 
särskild betydelse för ITER, konsolidera 
projektval inom ITER och förbereda driften 
av ITER genom experimentell och teoretisk 
verksamhet.

Motivering

Bygger på ändringsförslag 4 från föredraganden. Dock med ett tillägg av tokamaker och 
stellaratorer för magnetisk inneslutning, varigenom man får en perfekt definition av 
verksamheten inom det europeiska fusionsprogrammet. 

För att ITER-anläggningen, när den väl uppförts, skall kunna utnyttjas fullt ut och på ett 
effektivt sätt krävs ett ambitiöst tillhörande program under konstruktionsfasen. I samband 
med förberedelsen av ITER måste verksamhet inom forskning och utveckling, baserad på ett 
särskilt inriktat program för fysik och teknik, bedrivas avseende alla anläggningar för 
magnetisk inneslutning som redan finns eller är under uppförande i samtliga medlemsstater. 
Bruket av sådana anläggningar under konstruktionen av ITER (som kommer att pågå i ett 
decennium) kommer att öka kunskaperna på ett antal områden av betydelse för ITER och 
förbereda en ny generation av europeiska forskare och ingenjörer på fusionsområdet som 
kommer att vara direkt verksamma med ITER.
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Ändringsförslag 13
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Verksamheter, punktsats 4, stycke 1

Åtgärderna kommer att inbegripa vidare 
utveckling av förbättrade koncept för 
magnetisk inneslutning med möjliga 
fördelar för fusionskraftverk (inriktade på 
ett slutförande av W7-X stellaratorn), teori 
och modellering i syfte att få en komplett 
förståelse av hur fusionsplasma fungerar 
och samordningen av medlemsstaternas 
civila forskningsverksamhet om 
tröghetsinneslutning.

Åtgärderna kommer att inbegripa vidare 
utveckling av förbättrade koncept för 
magnetisk inneslutning med möjliga 
fördelar för fusionskraftverk (inriktade på 
ett slutförande av W7-X stellaratorn), teori 
och modellering i syfte att få en komplett 
förståelse av hur fusionsplasma fungerar.

Motivering

Den sista delen av satsen är meningslös och bör utgå.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Verksamheter, punktsats 5, stycke 1

När det gäller omedelbara behov och 
behov på medellång sikt för ITER, och 
även vidareutvecklingen av fusion, 
kommer åtgärder att vidtas för att det skall 
finnas tillräcklig personalstyrka, i fråga om 
antal, kompetens, utbildningsnivå och 
erfarenhet.

När det gäller omedelbara behov och 
behov på medellång sikt för ITER, och 
även vidareutvecklingen av fusion, 
kommer åtgärder att vidtas för att det skall 
finnas tillräcklig personalstyrka, i fråga om 
antal, kompetens, utbildningsnivå och 
erfarenhet, bland annat genom inrättandet 
av en europeisk doktorsexamen i 
fusionsfysik och fusionsteknik.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, Forskning om fusionsenergi, Verksamheter, punktsats 6a (ny)

 Tekniköverföring
ITER kommer att behöva nya och 
flexiblare organisationsstrukturer så att 
innovationsprocessen och de tekniska 
framsteg som ITER för med sig snabbt kan 
överföras till industrin, vilket gör att 
utmaningarna kan mötas och den 
europeiska industrin därigenom kan bli 
verkligt konkurrenskraftig.
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Motivering

Genom att ITER förlagts till Europa kommer framtidens tekniska ledarskap att bygga på den 
nya teknik som utvecklas inom ramen för ITER, vilket kommer att främja den europeiska 
industrin och göra den mer konkurrenskraftig i förhållande till Förenta staterna och Japan. 
Om de föregående etapperna avlöper väl kommer framtidens utveckling av energiproduktion 
att hamna hos europeiska företag.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Bakgrund, stycke 2

Det finns dock problem i samband med en 
fortsatt användning av denna energikälla i 
EU. Nyckelfrågorna är driftsäkerheten och 
hanteringen av det långlivade avfallet, som 
båda behandlas genom fortgående arbete 
på teknisk nivå, även om det också krävs 
politiska och samhälleliga insatser. Vid all 
användning av strålning, både inom 
industri och medicin, är skydd av människa 
och miljö den allra viktigaste aspekten. 
Alla temaområden som behandlas här 
kännetecknas av det allt överskuggande 
behovet att garantera en hög skyddsnivå. 
På samma sätt finns det tydligt 
identifierbara behov inom kärn- och 
ingenjörsvetenskapen som avser 
tillgängligheten för forskningsinfrastruktur 
och expertis. De enskilda tekniska områden 
har beröringspunkter med varandra som 
kärnbränslecykeln, aktinidkemi, riskanalys, 
säkerhetsbedömning och även frågor av 
samhällelig art eller ledningsfrågor.

Det finns dock problem i samband med en 
fortsatt användning av denna energikälla i 
EU. Det behövs alltjämt insatser för att 
befästa och förbättra de nuvarande 
säkerhetsnivåerna och för att se till att ett 
förbättrat strålskydd förblir en av 
prioriteringarna i gemenskapens 
verksamhet. Nyckelfrågorna är 
driftsäkerheten och hanteringen av det 
långlivade avfallet, som båda behandlas 
genom fortgående arbete på teknisk nivå, 
även om det också krävs politiska och 
samhälleliga insatser. Vid all användning 
av strålning, både inom industri och 
medicin, är skydd av människa och miljö 
den allra viktigaste aspekten. Alla 
temaområden som behandlas här 
kännetecknas av det allt överskuggande 
behovet att garantera en hög skyddsnivå. 
På samma sätt finns det tydligt 
identifierbara behov inom kärn- och 
ingenjörsvetenskapen som avser 
tillgängligheten för forskningsinfrastruktur 
och expertis. De enskilda tekniska områden 
har beröringspunkter med varandra som 
kärnbränslecykeln, aktinidkemi, riskanalys, 
säkerhetsbedömning och även frågor av 
samhällelig art eller ledningsfrågor.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, punktsats 1, stycke 1

Med inriktning på genomförande bedrivs 
forskning och utveckling av djupförvar av 

Med inriktning på genomförande bedrivs 
forskning och utveckling av djupförvar av 
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utbränt bränsle och långlivat radioaktivt 
avfall och, i lämpliga fall, demonstration av 
teknik och säkerhet, för att främja 
utvecklingen av en gemensam europeisk syn 
på frågorna om hantering och slutförvar av 
avfall. Forskning om separation och 
transmutation och andra möjliga vägar att 
minska det farliga avfallet.

utbränt bränsle och långlivat radioaktivt 
avfall och, i lämpliga fall, demonstration av 
teknik och säkerhet, för att främja 
utvecklingen av en gemensam europeisk syn 
på frågorna om hantering och slutförvar av 
avfall. Särskilda insatser inriktade på en 
karakterisering av denna typ av avfall och 
dess beteende vid längre förvaring. 
Forskning om separation och transmutation 
och andra möjliga vägar att minska det 
farliga avfallet. 

Motivering

Det måste tas hänsyn till att flertalet medlemsstater är tvungna att under längre tid förvara 
förbrukat bränsle, dvs. avfall som är både högaktivt och långlivat. Detta måste därför beaktas 
vid forskningen om kärnavfallshanteringen och dess miljömässiga följder, i synnerhet via 
separation och/eller transmutation. Detta synes vara den lämpligaste lösningen eftersom man 
på så vis inte bara förvarar bränslet i samma form som det lämnar anläggningen i utan även 
verkar för att minska mängderna och avfallets radioaktiva period.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, punktsats 2

Forskning för att underbygga en fortsatt 
säker användning av befintliga 
reaktorsystem (även 
bränslecykelanläggningar), med beaktande 
av nya aspekter som förlängd livslängd och 
utveckling av nya avancerade metoder för 
säkerhetsbedömning (både den tekniska 
och den mänskliga faktorn), och bedöma 
framtida reaktorsystems potential och 
säkerhetsaspekter på kort och medellång 
sikt för att bibehålla dagens höga 
säkerhetsnormer i EU.

Forskning för att kontinuerligt underbygga 
en fortsatt säker användning av befintliga 
reaktorsystem (även 
bränslecykelanläggningar) och den nya 
generationens reaktorer och för att 
minimera risken för mänskliga och 
organisatoriska fel, med beaktande av nya 
aspekter som förlängd livslängd och 
utveckling av nya avancerade metoder för 
säkerhetsbedömning (både den tekniska 
och den mänskliga faktorn), och bedöma 
framtida reaktorsystems potential och 
säkerhetsaspekter på kort och medellång 
sikt för att ytterligare förbättra dagens 
höga säkerhetsnormer i EU.

I detta sammanhang läggs särskild vikt 
vid att utforska och införa metoder som 
kan förebygga mänskliga och 
organisatoriska fel (individuella eller 
kollektiva). Vidare uppmuntras en verklig 
”säkerhetskultur” inom alla företag så att 
både anläggningens ägare och dess 
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anställda har säkerheten som ett 
grundläggande och prioriterat mål.
Forskning om reaktorsäkerhet och svåra 
olyckor avseende både västerländska och 
ryska reaktorer.

Motivering

Ingen motivering behövs. En förbättring av kärnkraftverkens säkerhet ligger i européernas 
intresse.

Föredragandens hänvisning till fel orsakade av den mänskliga faktorn i ändringsförslag 7 är 
helt på sin plats. Även organisatoriska fel bör emellertid omnämnas, eftersom det även i 
anläggningar med hög säkerhet visat sig att organisatoriska fel i produktionsprocessen kan 
vara ödesdigra och orsaka olyckor. Detta var fallet i Tjernobyl, där en operatörs överträdelse 
av en av säkerhetsprocedurerna var den utlösande faktorn till olyckan. En bättre organisation 
och inrättandet av en ”säkerhetskultur” med en bättre kontroll av produktionsprocesserna 
kan även bidra till att undvika fel orsakade av den mänskliga faktorn.

Att garantera en hög reaktorsäkerhet och förhindra svåra kärnkraftsolyckor är ett 
dominerande mål för Euratom. Sådan FoTU-verksamhet svarar även mot ett reellt behov hos 
den europeiska allmänheten och har därför en mycket hög profil. Efter den senaste 
utvidgningen finns det dessutom inom EU ett antal reaktorer av rysk typ som skall stängas 
inom en nära framtid och som måste övervakas kontinuerligt i säkerhetshänseende 
tillsammans med de befintliga reaktorerna av västsnitt. 

Ändringsförslag 19
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, punktsats 4, stycke 1

Forskningsinfrastrukturer som 
materialtestreaktorer, underjordiska 
forskningslaboratorier, radiobiologiska 
anläggningar och vävnadsbanker skall bli 
mer tillgängliga, eftersom de behövs för att 
bibehålla de höga normerna för tekniska 
framsteg, innovation och säkerhet i Europas 
kärnsektor.

Forskningsinfrastrukturer som 
materialtestreaktorer och kärnreaktorer för 
utbildning, forskningslaboratorier, 
radiobiologiska anläggningar och 
vävnadsbanker skall bli mer tillgängliga, 
eftersom de behövs för att bibehålla de höga 
normerna för tekniska framsteg, innovation 
och säkerhet i Europas kärnsektor.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, punktsats 5

 Mänskliga resurser och utbildning  Mänskliga resurser, rörlighet och 
utbildning

Man skall söka bibehålla och vidareutveckla Man skall söka bibehålla och vidareutveckla 
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vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det även på lång sikt skall 
finnas kvalificerade forskare och anställda i 
kärnsektorn.

vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det så snart som möjligt 
skall finnas kvalificerade forskare, 
ingenjörer, fysiker, psykologer med 
specialisering i organisationssystem och 
anställda i kärnsektorn, framför allt genom 
fortsatta utbildningsinsatser på 
universiteten med särskilt fokus på 
inrättandet av gemensamma 
doktorandstudier inom kärnenergi och 
strålskydd, samt för att främjandet av 
säkerheten skall vara en prioritet. 

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till punktsats 2 under ”Verksamheter” från samma 
förslagsställare. En socioekonomiskt inriktad produktionsstyrning kommer utan tvekan att 
gagna säkerheten i kärnkraftsanläggningarna. För detta ändamål krävs kvalificerat yrkesfolk.

Den andra delen av ändringsförslaget hänför sig till dagens situation där talangerna söker 
sig till andra och socialt mer prestigefyllda yrkesområden än kärnfission. Denna trend måste 
brytas eftersom bristen på kvalificerat yrkesfolk riskerar att minska tillförlitligheten och 
orsaka allvarliga säkerhetsproblem.

En särskild utbildningsinsats måste göras inom kärnteknik och strålskydd. Eftersom en sådan 
insats kräver en koncentration av expertis, forskningsinfrastruktur och ekonomiska resurser 
bör gemensamma doktorandstudier på europeisk nivå kunna få stöd via Euratom.

För att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå i kärnkraftverken, i linje med EU:s utmärkta 
meriter på säkerhetsområdet, och en korrekt hantering av långlivat avfall bör man stödja 
utbildningsinsatser för forskare, ingenjörer och anställda, och åtgärder bör vidtas för att 
uppmuntra unga forskare att göra karriär på kärnenergiområdet. I utbildningen bör särskild 
vikt läggas vid att prioritera främjandet av säkerheten.

Ändringsförslag 21
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (gfc) verksamhet på kärnenergiområdet, Bakgrund, 

stycke 1

Gemensamma forskningscentret stödjer 
målen för den europeiska strategin för 
energiförsörjning, i synnerhet för att bidra 
till att Kyoto-målen uppnås. EU har ett 
erkänt kunnande på många områden som 
rör kärntekniken, tack vare solida 
erfarenheter på området. Gemensamma 
forskningscentrets stöd till EU-politiken 
och dess bidrag till ny kärnforskning är 

I arbetet med att stödja EU:s mål skall 
Gemensamma forskningscentret ha 
särskilda arbetsuppgifter avseende
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värdefulla, eftersom de bygger på 
vetenskaplig expertis och centrets ställning 
i det internationella vetenskapliga 
samfundet. 

– global säkerhet, framför allt genom att 
bidra till utvecklingen av teknik och 
metoder för effektiva säkerhetsåtgärder – i 
syfte att bekämpa illegal handel – och för 
nukleär kriminalteknik,
– EU:s utvidgning, eftersom denna 
inneburit (och kommer att innebära) nya 
typer av reaktorer och andra 
kärnanläggningar,
– energiförsörjning, genom att bidra till ny 
teknik för en kärnbränslecykel som är 
förenlig med principerna om hållbar 
utveckling.

Gemensamma forskningscentret har kunnig 
personal och modern utrustning för 
genomförande av erkänt vetenskapligt och 
tekniskt arbete 

Gemensamma forskningscentret har kunnig 
personal och utrustning för genomförande av 
erkänt vetenskapligt och tekniskt arbete. Det 
skall se till att dess infrastruktur håller god 
kvalitet och förnyas vid behov så att den 
europeiska forskningen kan behålla sin 
ledande position.

och man stödjer EU:s politik genom att 
upprätthålla grundläggande kompetens och 
expertis inför framtiden genom att utbilda 
unga forskare och hjälpa dem att sprida sitt 
kunnande. Ny efterfrågan har uppstått 
särskilt när det gäller yttre förbindelser och 
säkerhetspolitik. I dessa fall krävs inhemsk 
och säker information, liksom analyser och 
system som inte alltid finns tillgängliga på 
marknaden.

Gemensamma forskningscentret stödjer 
EU:s politik genom att upprätthålla 
grundläggande kompetens och expertis inför 
framtiden genom att ge andra forskare 
tillträde till sin infrastruktur och utbilda 
unga forskare och hjälpa dem att sprida sitt 
kunnande för att på så vis befästa Europas 
kompetens på kärnenergiområdet. Ny 
efterfrågan har uppstått särskilt när det gäller 
yttre förbindelser och säkerhetspolitik. I 
dessa fall krävs inhemsk och säker 
information, liksom analyser och system 
som inte alltid finns tillgängliga på 
marknaden.

Motivering

Behovet av Gemensamma forskningscentrets expertis i ett utvidgat Europa sträcker sig 
mycket längre än till energiförsörjning och efterlevande av Kyotoprotokollet. Global säkerhet 
och en harmoniserad strategi i fråga om kärnsäkerhet är lika viktiga.

En del av Gemensamma forskningscentrets infrastruktur är på väg att bli föråldrad, och 
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forskningscentret kommer bara att kunna behålla sin viktiga roll i Europa om den har 
möjlighet att modernisera sin infrastruktur.

Gemensamma forskningscentret bör bli mer delaktigt i utbildningen på kärnenergiområdet 
genom att bereda forskare och unga vetenskapsmän från hela Europa tillträde till sina 
laboratorier. 

Ändringsförslag 22
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (gfc) verksamhet på kärnenergiområdet, 

Verksamheter, stycke 1

Kärnavfallshantering och miljöpåverkan i 
syfte att förstå kärnbränsleprocessen från 
energiproduktion till avfallsförvar och att 
utveckla effektiva lösningar för hantering av 
högaktivt kärnavfall genom de båda 
huvudlösningarna (direkt lagring eller 
separation och transmutation).

Kärnavfallshantering och miljöpåverkan i 
syfte att förstå kärnbränsleprocessen från 
energiproduktion till avfallsförvar och att 
utveckla effektiva lösningar för hantering av 
högaktivt kärnavfall genom de båda 
huvudlösningarna (direkt lagring eller 
separation och transmutation). I synnerhet 
kommer insatser att göras för att förbättra 
kunskaperna om och hanteringen och 
bearbetningen av långlivat avfall samt 
forskningen om aktinider.

Motivering

Det måste tas hänsyn till att flertalet medlemsstater är tvungna att under längre tid förvara 
förbrukat bränsle, avfall som är både högaktivt och långlivat.

Ändringsförslag 23
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (gfc) verksamhet på kärnenergiområdet, 

Verksamheter, stycke 2

Kärnsäkerhet, i genomförande av forskning 
om såväl befintliga som nya bränslecyklar 
och om reaktorsäkerhet för både 
västerländska och ryska reaktorer liksom 
nya reaktorkonstruktioner. Gemensamma 
forskningscentret kommar att bidra till och 
samordna Europas bidrag till fjärde 
generationens internationella forum för 
initiativ inom forskning och utveckling, där 
de mest framstående forskningssamfunden i 
världen deltar.

Kärnsäkerhet, genom forskning om 
befintliga bränslecyklar och om 
reaktorsäkerhet för både västerländska och 
ryska reaktorer samt genom utökad 
forskning om nya bränslecyklar och nya 
reaktorkonstruktioner. Gemensamma 
forskningscentret kommer att bidra till och 
samordna Europas bidrag till fjärde 
generationens internationella forum för 
initiativ inom forskning och utveckling, där 
de mest framstående forskningssamfunden i 
världen deltar. Gemensamma 
forskningscentret kommer att svara för 
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integrationen av den europeiska 
forskningen på detta område och se till att 
Europa lämnar ett både kvalitativt och 
kvantitativt betydande bidrag till fjärde 
generationens internationella forum.

Motivering

Även om förslagsställaren anser det nödvändigt att fortsätta forskningen om befintliga 
västerländska och ryska reaktorer bör man även ta i beaktande och välkomna de många 
projekt för att förbättra anläggningarna som redan utvecklats i EU inom ramen för 
samarbetsprogram som PHARE och TACIS. Samtidigt som fortsatt forskning i befintliga 
system bör uppmuntras bör man därför lägga särskild vikt vid att främja utvecklingen och 
användningen av nya reaktorsystem. Fjärde generationens internationella forum är ett 
gigantiskt teknikinitiativ som alla större globala aktörer bidrar till. Därför måste de 
europeiska ländernas deltagande säkerställas på gemenskapsnivå. Gemensamma 
forskningscentret synes vara rätt organ att sköta en sådan integration.

Ändringsförslag 24
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (gfc) verksamhet på kärnenergiområdet, 

Verksamheter, styckena 3a och 3b (nya)

Kampanjer för att öka kunskaperna om 
kärnenergi bland politiker och allmänhet, 
med tanke på att de flesta forskare, 
politiker och vanliga medborgare numera 
är övertygade om att den globala 
uppvärmningen är en realitet, att den 
orsakas av koldioxidutsläpp från fossila 
bränslen och att kärnkraften är en viktig 
beståndsdel i den energimix som krävs för 
att tillgodose världens energibehov utan 
några koldioxidutsläpp alls.
Spridning av information om kärnenergi 
till medborgarna och deras företrädare 
genom fleråriga informationskampanjer 
om kärnenergi för att främja debatten och 
underlätta beslutsfattandet och på så vis 
möjliggöra en objektiv och faktabaserad 
debatt och välunderbyggda beslut. För att 
dessa kampanjer skall vara så effektiva 
som möjligt kommer de att utarbetas i 
enlighet med samhällsvetenskapligt 
baserade metoder. Jämförelser med andra 
energikällor är viktiga för att man skall 
förstå kärnenergianvändningens följder, 
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och därför kommer alla understödda 
informationskampanjer att innehålla en 
redogörelse för de insatser som EU gör på 
andra områden till förmån för andra 
energikällor, i synnerhet när det gäller 
förnybara energikällor.

Motivering

Det är av stor vikt att allmänheten inser fördelarna med en säker kärnkraftsanvändning. 
Denna kampanj bör bygga på det faktum att många miljöaktivister numera tagit kärnkraften 
till sig. En av grundarna av Greenpeace, Patrick Moore, har sagt att kärnenergi är den enda 
av de energikällor som inte släpper ut växthusgaser som verkligen kan ersätta de fossila 
bränslena och tillgodose världens behov.

Förenkling av ändringsförslag 9 från föredraganden.

Syftet med det andra stycket i ändringsförslaget är att lyfta fram EU:s stora insatser för att 
främja och utveckla förnybara energikällor (handlingsplanen för biomassa, främjande av 
biobränslen, stöd till produktion av fotovoltaisk solenergi, kraftvärmeproduktion m.m.) och 
jämföra dessa med dagens kärnenergi, som visserligen inte genererar någon koldioxid men 
som ändå är förenad med andra problem som man slipper med förnybara energikällor.
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MOTIVERING

Inledning

I denna motivering analyseras kommissionens förslag till det sjunde ramprogrammet för 
Euratom (Euratom FP7), med beaktande av de ståndpunkter som intagits av en majoritet av 
ledamöterna i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

I stort sett anser föredraganden att Europaparlamentet kan godta kommissionens förslag till 
strukturen för Euratom FP7, som utgörs av två specifika program:

 ”Indirekt” verksamhet, omfattande fusionsenergiforskning, kärnklyvning och strålskydd.
 Gemensamma forskningscentrets verksamhet på kärnenergiområdet, med inriktning på 

säker användning av kärnklyvning och, mera allmänt, kärnteknik inom industri och 
medicin.

Dessutom uppskattar föredraganden den allmänna strävan att förenkla alla regler och 
förfaranden (från finansieringsprogram till administrativa och finansiella regler). Det krävs 
dock fler detaljer om användningen av de genomförandeorgan som skall inrättas inom ramen 
för det sjunde ramprogrammet, både för Europeiska gemenskapens (EG) och för Euratoms 
del. Förutom de allmänna kommentarer som redan har uttryckts om organen i samband med 
EG FP7 är föredraganden medveten om att förvaltningen av viktiga verksamhetsområden 
inom Euratom (dvs. fusionsforskning) hittills har visat sig fungera så effektivt och varit så 
uppskattad av forskarsamfundet att det därför förefaller vara svårt att rättfärdiga behovet av 
ett organ.

Budget

Den finansieringsram som kommissionen föreslagit synes tillräcklig för alla 
forskningsområden. Särskilt i fråga om fusionsenergiforskning konstaterar föredraganden att 
budgetökningen i förhållande till det sjätte ramprogrammet för Euratom (Euratom FP6) 
motiveras av och är i linje med samtliga EU-institutioners starka engagemang under de 
senaste tre åren för det europeiska alternativet (Cadarache i Frankrike) i de internationella 
förhandlingarna om placeringen av ITER (Internationella termonukleära experimentreaktorn). 
Vid flera tillfällen under den senaste tiden har utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi påpekat att EU resolut bör fortsätta sin reaktorsinriktade strategi och upprätthålla sin 
världsledande position inom fusionsenergiforskning. I detta syfte har utskottet upprepade 
gånger uppmanat kommissionen och rådet att fatta nödvändiga beslut (vilket naturligtvis 
inbegriper tillräcklig finansiering av alla berörda verksamheter och program) för att se till att 
ITER-anläggningen verkligen byggs i Europa.

För att ITER-anläggningen, när den väl uppförts, skall kunna utnyttjas fullt ut och på ett 
effektivt sätt krävs det ett kraftfullt åtagande från ett tillräckligt antal kvalificerade europeiska 
forskare och ingenjörer samt gedigna kunskaper om den bakomliggande fysiken. Det 
tillhörande programmet måste därför få adekvat stöd med öronmärkta anslag från den totala 
fusionsbudgeten. För att man skall kunna bygga vidare på forskningsverksamheten från det 
sjätte ramprogrammet krävs det att det tillhörande programmet, som genomförs av 
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organisationerna, finansieras med minst 900 miljoner euro. 

Vetenskapliga och tekniska mål

Forskning om fusionsenergi: Föredraganden anser att EU så långt möjligt bör utnyttja den 
potential som ligger i fusion för att kunna ge ett viktigt bidrag till förverkligandet av en 
hållbar och trygg energiförsörjning. Man bör dessutom följa ett ”snabbspår” till fusionsenergi 
för att så snart det är möjligt få till stånd ett verkligt fusionskraftverk. De åtgärder som 
planerats i kommissionens förslag förefaller lämpliga för detta syfte. 

Som nämnts ovan måste ITER-anläggningen kunna utnyttjas fullt ut och på ett effektivt sätt, 
och det måste därför finnas ett ambitiöst tillhörande program. Föredraganden välkomnar 
därför förslaget att verksamhet inom forskning och utveckling skall bedrivas avseende alla 
anläggningar för magnetisk inneslutning som redan finns eller är under uppförande i samtliga 
medlemsstater (vilket sammantaget utgör det tillhörande programmet). Bruket av sådana 
anläggningar under konstruktionen av ITER (som kommer att pågå i ett decennium) kommer 
att öka kunskaperna på ett antal områden av betydelse för ITER och förbereda en ny 
generation av europeiska fusionsforskare som kommer att vara direkt verksamma med ITER.

Nu när ITER verkligen kommer att byggas i Frankrike måste vi även ta i betraktande hur 
viktig konstruktionsteknisk verksamhet kopplad till detta projekt är för flera industrisektorer i 
Europa. Åtskilliga tekniska spin off-effekter kommer att stärka den tekniska utvecklingen och 
befästa den europeiska industrins ledande ställning i ett flertal nyckelsektorer.

Kärnklyvning och strålskydd: Med tanke på att kärnenergi står för en avsevärd del av 
elektricitetsproduktionen inom EU och med tanke på den ständigt ökande betydelsen av att 
kärnkraft inte släpper ut koldioxid anser föredraganden att forsknings- och 
utvecklingsverksamheten på detta område bör få en ny skjuts framåt. På så sätt kan man 
utveckla ny teknik som syftar till att skapa verklig säkerhet och högre effektivitet, det vill 
säga mindre generering av avfall. 

Föredraganden välkomnar även förslaget till forsknings- och utvecklingsverksamhet när det 
gäller hantering av radioaktivt avfall och reaktorsystemens säkerhet. Dessa båda områden 
omfattas av de två kommissionsförslagen till direktiv om säkerheten i kärnenergianläggningar 
och hantering av radioaktivt avfall, som utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
nyligen tagit ställning till genom att bland annat begära tillräcklig finansiering för forskning 
inom båda områdena.

När det gäller förslaget till forsknings- och utvecklingsverksamhet inom strålskydd håller 
föredraganden med om att det kan ge den vetenskapliga kunskap som krävs för ett pålitligt 
och socialt godtagbart skyddssystem. Föredraganden anser emellertid att det krävs fler 
detaljer när det gäller målet att ”minska den risk som utgörs av kärn- och strålningsterrorism 
och lindra dess effekter”.

Gemensamma forskningscentrets verksamhet på kärnenergiområdet: All verksamhet som 
planeras för Gemensamma forskningscentret är oerhört viktig för att stödja EU:s politiska 
beslutsprocess på kärnenergiområdet. Föredraganden är av den bestämda åsikten att 
kompetensen inom Gemensamma forskningscentrets institut och laboratorier som arbetar på 



RR\617840SV.doc 23/50 PE 360.034v03-00

SV

dessa områden måste ligga på en så hög nivå som möjligt. Förutom den verksamhet som 
anges i kommissionens förslag bör Gemensamma forskningscentret dra igång en flerårig 
kampanj för att göra politikerna och allmänheten medvetna om fördelarna med en säker 
kärnkraftsanvändning, som är en viktig beståndsdel i mixen av de koldioxidfria energikällor 
som finns till hands för att tillgodose världens energibehov. 
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YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets beslut om sjunde ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2007–2011)
(KOM(2005)0119 – C6-0112/2005 – 2005/0044(CNS))

Föredragande: Marilisa Xenogiannakopoulou

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Allmän översikt över det sjunde ramprogrammet

Europaparlamentet betonade senast den 8 juni 20051 att vetenskaplig forskning samt teknisk 
utveckling och innovation är kärnan i den kunskapsbaserade ekonomin och nyckelfaktorer för 
tillväxt och hållbar utveckling, företagens konkurrenskraft, sysselsättningen samt för att nå 
målen i Lissabonstrategin2. Redan 2003 ansåg parlamentet att forskningsinsatserna borde ökas 
och stärkas för att uppfylla det mål som fastställdes vid Europeiska rådets möte i 
Barcelona 2002, nämligen att utgifterna för forskning och utveckling skulle höjas till 
3 procent av EU:s BNP till 20103. Trots att man vid toppmötet i Barcelona 2002 upprepade 
åtagandet från Lissabon har rådet ständigt försökt att skära ned utgifterna för forskning i alla 
årliga budgetförfaranden sedan dess.

1. Sammanhang

Det nya ramprogrammet för forskning och utveckling har planerats för perioden 20072013 
och i det föreslås ett belopp på 3,092 miljarder EUR (för programplaneringsperiodens fem år). 
Syftet med detta beslut är att bidra till forskningsverksamheten på områdena 
fusionsenergiforskning (2 159 miljoner EUR), kärnklyvning och strålskydd 
(394 miljoner EUR) och Gemensamma forskningscentrets kärnverksamhet 
(539 miljoner EUR).

1 Europaparlamentets resolution om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 
(2004/2209(INI)), P6_TA(2005)0224, punkt 16.
2 Europaparlamentets resolution P6_TA(2005)0069 av den 9 mars 2005.
3 Europaparlamentets resolution som förberedelse av det sjunde ramprogrammet av den 18 november 2003 om 
”Investering i forskning: en handlingsplan för Europa” (KOM(2003)0226–2003/2148(INI)), P5_TA(2003)0495.
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Lyckligtvis kunde Europaparlamentet i budgeten för 2006 försvara Europeiska 
kommissionens förslag i det preliminära budgetförslaget under detta sista genomförandeår för 
sjätte ramprogrammet. De generella nedskärningar som rådet planerade i budgetförslaget 
avsåg särskilt betalningarna, och uppgick till 40 till 45 procent av alla berörda budgetposter. 
Dessa nedskärningar var inte motiverade eftersom genomförandenivåerna för 
sjätte ramprogrammet under de senaste åren konstant nått 98 procent1.

2. Rättsliga krav

På grundval av artikel 7 i Euratomfördraget måste de fleråriga ramprogrammen uppfylla 
målen att främja forskning och sprida teknisk information. I motsats till ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapen får de inte utarbetas för mer än fem år.

3. Ändringsförslagen

De anslag som föreskrivs i förslaget till beslut är endast vägledande tills en överenskommelse 
nåtts om budgetplanen för perioden 20072013. Tre ändringsförslag läggs i detta 
sammanhang fram till förslaget till lagstiftningsresolution och artikel 3.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i förslaget till beslut endast är 
vägledande tills en överenskommelse nåtts om budgetplanen för perioden från och med 
2007.

Motivering

Standardändringsförslag för att betona att de föreslagna beloppen måste bekräftas genom en 
eventuell flerårig finansieringsram.

Ändringsförslag 2
Punkt 1b (ny)

1 Endast ett av fem mottagna förslag har kunnat finansieras. Endast drygt 50 procent av de projekt som ansågs 
vara av mycket hög kvalitet kunde finansieras – resolution om politiska utmaningar och budgetmedel i ett 
utvidgat EU 2007–2013 (2004/2209(INI)), P6_TA(2005)0224, punkt 35.
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1b. Europaparlamentet begär att kommissionen, efter det att nästa budgetplan antagits, 
bekräftar de belopp som anges i förslaget till beslut eller, vid behov, överlämnar de 
justerade beloppen till Europaparlamentet och rådet för godkännande och således 
garanterar överensstämmelse med taken.

Motivering

Standardändringsförslag för att betona att de föreslagna beloppen måste bekräftas genom en 
eventuell flerårig finansieringsram.
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Förslag till beslut

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 1, inledningen

Det totala beloppet för genomförandet av 
sjunde ramprogrammet under perioden 
2007–2011 skall vara 3 103 miljoner euro. 
Beloppet skall fördelas enligt följande (i 
miljoner euro):

Det vägledande totala beloppet för 
genomförandet av sjunde ramprogrammet 
skall vara 3 092 miljoner euro för 
femårsperioden från och med den 
1 januari 2007. Beloppet skall fördelas 
enligt följande (i miljoner euro):

Motivering

Standardändringsförslag för att betona att de föreslagna beloppen måste bekräftas genom en 
eventuell flerårig finansieringsram.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall i förväg informera 
budgetmyndigheten om den avser att avvika 
från den fördelning av utgifter som anges i 
anmärkningarna och bilagan till den årliga 
budgeten.

Motivering

För att förbättra den finansiella kontrollen av forskningsverksamhet som finansieras av 
gemenskapen anser föredraganden att kommissionen regelbundet bör informera 
budgetmyndigheten om genomförandet av särskilda program och i förväg tillhandahålla 
information om den avser att avvika från den fördelning av utgifter som anges i den allmänna 
budgeten.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 2b (ny)

2b. Tillgången till finansiering skall 
underlättas genom tillämpning av 
proportionalitetsprincipen vad avser de 

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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handlingar som skall tillhandahållas och 
genom inrättandet av en databas för 
inlämning av ansökningar.

Motivering

Metoderna och förfarandena måste förenklas för att snabbt ge bättre insyn i 
urvalsförfarandet och underlätta tillgången till programmet. Anslagen till 
genomförandeorganet bör vara förenliga med bestämmelserna i uppförandekoden om 
inrättandet av ett genomförandeorgan och rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för 
de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av 
gemenskapsprogram. På så sätt garanteras en tillräcklig finansiering av åtgärderna i 
programmet.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2c (ny)

2c. De totala administrativa utgifterna för 
programmet, inbegripet interna utgifter och 
administrativa utgifter för 
genomförandeorganet, skall vara 
proportionerliga till de uppgifter som 
föreskrivs i det berörda programmet och 
beslutas om av budget- och 
lagstiftningsmyndigheterna.

Motivering

Metoderna och förfarandena måste förenklas för att snabbt ge bättre insyn i 
urvalsförfarandet och underlätta tillgången till programmet. Anslagen till 
genomförandeorganet bör vara förenliga med bestämmelserna i uppförandekoden om 
inrättandet av ett genomförandeorgan och rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för 
de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av 
gemenskapsprogram. På så sätt garanteras en tillräcklig finansiering av åtgärderna i 
programmet.
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24.2.2006

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet 
inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011)
(KOM(2005)0119 – C6-0112/2005 – 2005/0044(CNS))

Föredragande: Satu Hassi

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till det sjunde Euratom-ramprogrammet står varken i samklang med det allmänna 
sjunde ramprogrammet för forskning eller med de godkända allmänna målen för 
energipolitiken.

Utgångspunkten för EU:s energipolitik borde vara klimatåtagandet, det vill säga att begränsa 
den globala uppvärmningen till under två grader jämfört med tiden före industrialiseringen. 
När det gäller detta mål hänför sig den viktigaste tekniken till förbättrad energieffektivitet och 
förnybar energi. 

Genom Euratom har kärnkraftsforskningen historiskt sett fått lejonparten, cirka 55 miljarder 
euro, av Europeiska gemenskapernas samtliga energiforskningsanslag. Det är nu dags att 
koncentrera sig på utvecklandet av ny, ren och säker energiteknik. Trots detta föreslås i 
förslaget till det sjunde Euratom-ramprogrammet för femårsperioden 2007–2011 att 
kärnkraftsforskningen beviljas mer medel än all annan energiforskning tillsammans i förslaget 
till det sjunde ramprogrammet för forskning under följande sjuårsperiod 2007–2013. 
Samtidigt skulle medlen som används för kärnkraft öka 2,3 gånger i jämförelse med Euratoms 
föregående forskningsprogram. Detta är oacceptabelt. 

Kärnsmältning (fusion) kommer inte ännu på flera årtionden att kunna erbjuda förbruksenergi. 
För att få bukt med klimatförändringarna måste industriländerna minska sina utsläpp i snabb 
takt, med minst 30 procent mellan nu och 2020 och med 60–80 procent mellan nu och 2050. 
Europa har helt enkelt inte råd att av anslaget avsett för energiforskning ge den överlägset 
största delen till en energiform vars fördelar är så osäkra. Kärnsmältning innebär också 
allvarliga risker, av vilka den största är risken för att fusionsreaktionens råvara hamnar i fel 
händer och att kärnvapen på detta sätt kan spridas.
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Att bevilja anslag för forskning kring fissionskärnkraft står i strid med den allmänna 
folkopinionen som är negativ till kärnkraft. Alla faser i kärnkraftbränslets kretslopp innebär 
stora risker. Det använda kärnbränslet förblir farligt i till och med hundratusentals år. Det är 
omöjligt att garantera en säker förvaring av det använda kärnbränslet i ett tidsperspektiv som i 
förhållande till en människas livslängd är ofattbart långt.

Kärnkraft har börjat marknadsföras som ett sätt att skydda klimatet. Men inte ens de kända 
urantillgångarna är tillräckliga för detta. Om dagens användning av fossila bränslen ersattes 
med fissionskraft, skulle uranet räcka för 3–4 år. Med den nuvarande användningsgraden av 
fission räcker uranet för 50 år. Att tackla klimatförändringar genom att utöka användningen 
av fissionskraft är alltså inte ett realistiskt alternativ. Med argumentet att kärnkraft behövs för 
att förverkliga utsläppsreduceringen i Kyotoprotokollet anhöll man i Finland om tillstånd att 
få bygga ett femte kärnkraftverk. När riksdagen sedan hade beviljat detta tillstånd började 
man dock från samma håll hårt kritisera Kyotoprotokollet och påstod att detta var orimligt 
strängt och ekonomiskt förödande för Finlands del.

Den föreslagna tyngdpunkten för energiforskningsanslagen står också i strid med alla de 
beslut i vilka man betonar vikten av den nya energiteknik som hänför sig till energieffektivitet 
och förnybar energi, inte bara för klimatskyddets del utan också när det gäller att utveckla en 
konkurrenskraftig energiteknik på världsmarknaden.

Föredraganden föreslår att man inom det sjunde Euratom-ramprogrammet för forskning 
endast beviljar anslag för sådana mål som uppenbart är absolut nödvändiga. Dessa är 
strålskydd, forskning kring radioaktivt avfall samt säkerhetsteknik. Samtidigt föreslår 
föredraganden att de totala forskningsanslagen sänks från 3 092 miljoner euro till 
310 miljoner euro.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5

(5) I kommissionens grönbok ”Mot en 
europeisk strategi för trygg 
energiförsörjning” framhåller man att 
kärnenergi bidrar till att minska utsläppen av 
växthusgaser samt minskar Europas 

(5) I kommissionens grönbok ”Mot en 
europeisk strategi för trygg 
energiförsörjning” framhåller man att 
kärnenergi i begränsad utsträckning bidrar 
till att minska utsläppen av växthusgaser 

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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beroende av importerad energi. samt minskar Europas beroende av 
importerad energi. 

Motivering

Under 2003 stod kärnkraften för mindre än 15 procent av den kommersiella primärenergin i 
EU–25 och bidrar därför endast i begränsad utsträckning till klimatförändringarna.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) Med hänvisning till rådets beslut av den 
26 november 2004 om ändring av 
förhandlingsdirektiven om ITER, kommer 
genomförandet av ITER i Europa, som en 
del av satsningen på fusionsenergi, att bli 
en central del i forskningen om fusion 
inom ramen för sjunde ramprogrammet.

(6) Den 26 november 2004 antog rådet ett 
beslut om ändring av förhandlingsdirektiven 
om ITER.

Motivering

Fusion kan i bästa fall bli tekniskt gångbart om 30–50 år och kan därför inte bidra till att 
klimatförändringsmålen uppnås. De enorma budgetanslagen till ITER och fusionsforskning 
kan inte rättfärdigas: De måste minskas och pengarna bör istället investeras i forskning och 
utveckling på områdena hållbar energi, hälsa och transporter.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 1

1. På grundval av det europeiska området för 
forskningsverksamhet skall sjunde 
ramprogrammet, för inrättandet av ett 
kunskapsbaserat samhälle, bygga på de 
allmänna målen i artikel 1 och artikel 2 a i 
fördraget.

1. På grundval av det europeiska området för 
forskningsverksamhet skall sjunde 
ramprogrammet, för inrättandet av ett 
kunskapsbaserat samhälle, bygga på de 
allmänna målen i artikel 2 a i fördraget.

Motivering

Det har skett många förändringar i världen sedan Romfördraget antogs 1957, men fördraget 
om upprättandet av europeiska atomenergigemenskapen – Euratom – har inte ändrats. 
Istället för att behålla den omoderna ”uppgiften” att bidra till ”en snabb organisation och 
tillväxt av kärnenergiindustrierna” (artikel 1), bör sjunde ramprogrammet för Euratom 
inriktas enbart på strålskydd, avfallshantering, nedläggningar, skyddsteknik samt 
vetenskapligt och tekniskt stöd till politiska processer.
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Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 2

2. Sjunde ramprogrammet skall omfatta 
gemenskapsforskning, teknisk utveckling, 
internationellt samarbete, spridning av 
teknisk information och utnyttjande av 
forskningsresultat samt utbildning inom 
ramen för två särskilda program:

2. Sjunde ramprogrammet skall omfatta 
Gemensamma forskningscentret och 
gemenskapsforskning, teknisk utveckling, 
internationellt samarbete, spridning av 
teknisk information och utnyttjande av 
forskningsresultat samt utbildning inom 
ramen för ett särskilt program:

Det första programmet skall omfatta 
följande:

Det särskilda programmet skall omfatta 
följande:

(a) Forskning om fusionsenergi, i syfte att 
utveckla teknik för en säker, hållbar och 
ekonomiskt livskraftig energikälla med 
beaktande av miljöansvaret.

(a) Strålskydd: i syfte att öka förståelsen av 
och säkerheten hos användningar av 
strålning inom industri och medicin samt 
minimera arbetstagarnas och allmänhetens 
exponering för naturlig och artificiell 
strålning.

(b) Kärnklyvning och strålskydd, i syfte att 
främja en säker användning av 
kärnklyvning och annan användning av 
strålning inom industri och medicin.

(b) Hantering av radioaktivt avfall samt 
nedläggning: utveckling av teknik för 
bearbetning och lagring av radioaktivt 
avfall och långsiktiga rättsliga system och 
finansieringssystem på grundval av 
principen att förorenaren betalar och 
försiktighetsprincipen.
(ba) Skyddsteknik
(bb) Vetenskapligt och tekniskt stöd till den 
politiska processen på kärnområdet, 
samtidigt som man anpassar sig till 
föränderliga politiska krav.

Det andra programmet skall omfatta 
Gemensamma forskningscentrets 
verksamhet på området för kärnenergi.

Programmet skall omfatta Gemensamma 
forskningscentrets verksamhet på området 
för kärnenergi.

Motivering

Sjunde ramprogrammet för Euratom bör inriktas enbart på strålskydd, hantering av 
radioaktivt avfall, nedläggningar, skyddsteknik samt vetenskapligt och tekniskt stöd till 
politiska processer. Utvecklingen av nya reaktorsystem, om någon sådan överhuvudtaget 
skall ske, bör finansieras av kärnkraftsanläggningarna själva. Eftersom 
gemenskapsforskningen och Gemensamma forskningscentrets forskning överlappar varandra 
på detta behörighetsområde föreslås det i ändringsförslaget att man inrättar ett särskilt 
program som skall delas med Gemensamma forskningscentret, istället för två program.
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Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 2, led ba (nytt)

(ba) Strålskydd, i syfte att främja en 
säkerhetskultur och motsvarande forskning 
för att garantera en korrekt riskbedömning 
av användningen av strålning inom 
industri och medicin.

Motivering

Generellt sett skall forskning inte vara säljfrämjande, och därför kan inte främjandet av 
kärnklyvningsteknik godkännas. Lämpliga prioriteringar på strålskyddsområdet måste 
tillmätas största möjliga betydelse, och därför bör en särskild strategi med egen budget 
införas.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1

1. Det totala beloppet för genomförandet av 
sjunde ramprogrammet under perioden 
2007–2011 skall vara 3 092 miljoner euro. 
Beloppet skall fördelas enligt följande (i 
miljoner euro):

1. Det totala beloppet för genomförandet av 
sjunde ramprogrammet under perioden 
2007–2011 skall vara 310 miljoner euro. 
Beloppet skall fördelas enligt följande (i 
miljoner euro):

(a) Forskning om 
fusionsenergi

2 159 (a) Strålskydd 155

(b) Kärnklyvning och 
strålskydd

394 (b) Radioaktivt avfall 65

(c) Gemensamma 
forskningscentrets verksamhet 
på kärnenergiområdet.

539 (c) Skyddsteknik 45

(ca) Vetenskapligt och tekniskt 
stöd

45

Motivering

Offentliga medel bör investeras där forskning och utveckling behövs mest. Huvuddelen av 
anslagen till sjunde ramprogrammet för Euratom bör därför avsättas för strålskydd. 
Ändringarna i de kategorier som skall täckas av sjunde ramprogrammet anges i 
ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, rubriken
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VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA 
MÅL, TEMAN OCH VERKSAMHETER

VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA 
MÅL, TEMAN OCH VERKSAMHETER 

SOM SKALL DELAS MED 
GEMENSAMMA 

FORSKNINGSCENTRET

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, inledningen

INLEDNING utgår
Sjunde ramprogrammet för forskning inom 
Euratom är uppdelat i två delar som avser 
dels indirekta åtgärder rörande forskning 
om fusionsenergi, kärnfission och 
strålskydd, dels Gemensamma 
forskningscentrets direkta 
forskningsåtgärder.
FORSKNING OM FUSIONSENERGI

Syfte
Utveckla en kunskapsbas för, och 
genomföra ITER som ett viktigt steg mot 
byggandet av prototypreaktorer för 
kraftstationer som är säkra, hållbara, 
ekonomiskt livskraftiga och som tar hänsyn 
till miljöansvaret.
Bakgrund
Det finns allvarliga brister i Europas 
energitillförsel både på kort, medellång och 
lång sikt. I synnerhet behövs åtgärder när 
det gäller försörjningstrygghet, 
klimatförändring och hållbar utveckling 
samtidigt som man bör se till att den 
ekonomiska tillväxten inte hotas.
Fusion kan inom några decennier komma 
att bli ett viktigt bidrag till hållbarheten och 
försörjningstryggheten i EU. Om man 
lyckas utveckla den får vi energi som är 
säker, hållbar och miljövänlig. Det 
långsiktiga målet med europeisk forskning, 
vilken omfattar fusionsforskning i både 
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medlemsstaterna och associerade tredje 
länder, är att gemensamt skapa 
prototypreaktorer för kraftstationer som 
uppfyller dessa krav och samtidigt är 
ekonomiskt livskraftiga.
Strategin för att uppnå långsiktiga mål 
innefattar som ett första delmål byggandet 
av ITER (en omfattande 
experimentanläggning som kommer att visa 
fusionskraftens vetenskapliga och tekniska 
genomförbarhet), vilket kommer att följas 
av byggandet av DEMO, en 
fusionskraftstation för demonstration. 
Detta kommer att åtföljas av ett program 
för forsknings- och utvecklingsstöd till 
ITER och för utveckling av 
fusionsmaterial, teknik och fysik som krävs 
för DEMO. Programmet skulle omfatta 
europeisk industri, fusionsorganisationer 
och tredje länder, särskilt parter i ITER-
avtalet.
Verksamheter

 Genomförande av ITER
Detta innefattar verksamhet för ett 
gemensamt genomförande av ITER (som 
en internationell forskningsinfrastruktur), 
särskilt när det gäller platsförberedelser, 
upprättande av ITER-organisationen och 
Europeiska gemensamma företaget för 
ITER, ledning och anställande av personal, 
allmänt tekniskt och administrativt stöd, 
byggande av utrustning och installationer 
samt projektstöd under byggandet.

 Forskning och utveckling inför ITER
Ett särskilt inriktat program för fysik och 
teknik kommer att studera anläggningar 
och resurser i fusionsprogrammet, även 
JET. Programmet kommer att bedöma 
teknik av särskild betydelse för ITER, 
konsolidera projektval inom ITER och 
förbereda driften av ITER genom 
experimentell och teoretisk verksamhet.

 Tekniska förberedelser inför DEMO
Detta innebär en omfattande utveckling av 
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fusionsmaterial och nödvändig teknik för 
fusion. Ett projektteam skall inrättas för 
förberedelserna av International Fusion 
Materials Irradiation Facility för material 
för DEMO (IFMIF-internationell 
anläggning för bestrålning av 
fusionsmaterial). Detta kommer att 
inbegripa bestrålningstester och 
modellering av material, studier av 
DEMO:s konceptuella design och studier 
av säkerhetsrelaterade, miljömässiga och 
socio-ekonomiska aspekter av 
fusionsenergi.

 Forskning och utveckling på lång sikt
Åtgärderna kommer att inbegripa vidare 
utveckling av förbättrade koncept för 
magnetisk inneslutning med möjliga 
fördelar för fusionskraftverk (inriktade på 
ett slutförande av W7-X stellaratorn), teori 
och modellering i syfte att få en komplett 
förståelse av hur fusionsplasma fungerar 
och samordningen av medlemsstaternas 
civila forskningsverksamhet om 
tröghetsinneslutning. 

 Mänskliga resurser och utbildning
När det gäller omedelbara behov och behov 
på medellång sikt för ITER, och även 
vidareutvecklingen av fusion, kommer 
åtgärder att vidtas för att det skall finnas 
tillräcklig personalstyrka, i fråga om antal, 
kompetens, utbildningsnivå och erfarenhet.

 Infrastruktur
Det internationella forskningsprojektet om 
fusionsenergi, ITER, kommer att vara en 
del av de nya forskningsinfrastrukturerna 
med stark europeisk anknytning.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, rubriken
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KÄRNFISSION OCH STRÅLSKYDD STRÅLSKYDD

Motivering

Kärnkraftssektorn har bedrivits kommersiellt i över femtio år och kan därför inte beskrivas 
som en ny teknik. Dessutom genererar kärnkraftsanläggningarna i Europa tiotals miljarder 
euro i intäkter varje år. Utvecklingen av nya reaktorsystem, om någon sådan överhuvudtaget 
skall ske, bör därför finansieras av kärnkraftsanläggningarna själva.

Vid all användning av strålning, både inom industri och medicin, måste skydd av människa 
och miljö vara den allra viktigaste aspekten, varför sjunde ramprogrammet framför allt bör 
fokuseras på strålskydd.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Syfte

Att upprätta en sund vetenskaplig och 
teknisk grund för att påskynda den praktiska 
utvecklingen när det gäller säkrare hantering 
av långlivat radioaktivt avfall, främja ett 
säkrare, mer resurseffektivt och 
konkurrenskraftigt utnyttjande av 
kärnenergi samt garantera ett kraftfullt och 
socialt accepterbart system för att skydda 
människa och miljö mot effekterna av 
joniserande strålning.

Att upprätta en sund vetenskaplig och 
teknisk grund för att påskynda den praktiska 
utvecklingen när det gäller säkrare hantering 
av radioaktivt avfall och förbrukat bränsle 
på grundval av principen att förorenaren 
betalar och försiktighetsprincipen samt 
garantera ett kraftfullt och socialt 
accepterbart system för att skydda människa 
och miljö mot effekterna av tidigare, 
pågående och framtida joniserande 
strålning.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Bakgrund, stycke 1 och 2

Kärnkraft står för närvarande för en 
tredjedel av all elektricitet som konsumeras i 
EU och är den viktigaste källan till kolfri 
elektricitet för baslast som finns tillgänglig. 
Den europeiska kärnsektorn kännetecknas 
i sin helhet av högt avancerad teknik och 
ger högkvalificerade arbetstillfällen åt flera 
hundra tusen människor. Kärnkraften är 
en inhemsk och tillförlitlig energikälla som 
bidrar till EU:s oberoende och 

Trots det undantag som Frankrike utgör i 
världen står kärnkraft för närvarande för 
mindre än en tredjedel av all elektricitet 
som konsumeras i EU och är den viktigaste 
källan till kolfri elektricitet för baslast som 
finns tillgänglig i ett fåtal medlemsstater. 
Kärnkraften täcker emellertid bara 
15 procent av EU:s primärkonsumtion. 
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försörjningstrygghet. Ännu mer avancerad 
kärnteknik ger möjligheter att avsevärt 
förbättra effektiviteten och utnyttjandet av 
resurserna, samtidigt som ännu högre 
säkerhetsstandarder kan garanteras och 
mindre avfall produceras än med dagens 
anläggningar.
Det finns dock problem i samband med en 
fortsatt användning av denna energikälla i 
EU. Nyckelfrågorna är driftsäkerheten och 
hanteringen av det långlivade avfallet, som 
båda behandlas genom fortgående arbete på 
teknisk nivå, även om det också krävs 
politiska och samhälleliga insatser. Vid all 
användning av strålning, både inom industri 
och medicin, är skydd av människa och 
miljö den allra viktigaste aspekten. Alla 
temaområden som behandlas här 
kännetecknas av det allt överskuggande 
behovet att garantera en hög skyddsnivå. På 
samma sätt finns det tydligt identifierbara 
behov inom kärn- och ingenjörsvetenskapen 
som avser tillgängligheten för 
forskningsinfrastruktur och expertis. De 
enskilda tekniska områden har 
beröringspunkter med varandra som 
kärnbränslecykeln, aktinidkemi, riskanalys, 
säkerhetsbedömning och även frågor av 
samhällelig art eller ledningsfrågor.

Det finns problem i samband med en fortsatt 
användning av denna energikälla i EU. 
Nyckelfrågorna är en ökad risk för 
terrorism och hot om spridning, 
driftsäkerheten och hanteringen av 
radioaktivt avfall, i synnerhet det långlivade 
avfallet, som båda behandlas genom 
fortgående arbete på teknisk nivå, även om 
det också krävs politiska och samhälleliga 
insatser. Vid all användning av strålning, 
både inom industri och medicin, måste 
skydd av människa och miljö vara den allra 
viktigaste aspekten. Alla temaområden som 
behandlas här kännetecknas av det allt 
överskuggande behovet att garantera en hög 
skyddsnivå. På samma sätt finns det tydligt 
identifierbara behov inom kärn- och 
ingenjörsvetenskapen som avser 
tillgängligheten för forskningsinfrastruktur 
och expertis. De enskilda tekniska områden 
har beröringspunkter med varandra som 
kärnbränslecykeln, aktinidkemi, riskanalys, 
säkerhetsbedömning och även frågor av 
samhällelig art eller ledningsfrågor.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, Hantering av radioaktivt avfall

 Hantering av radioaktivt avfall  Hantering av radioaktivt avfall samt 
sociala följder och miljöpåverkan

Med inriktning på genomförande bedrivs 
forskning och utveckling av djupförvar av 
utbränt bränsle och långlivat radioaktivt 
avfall och, i lämpliga fall, demonstration av 
teknik och säkerhet, för att främja 

Forskning om de många olika metoderna 
för avfallshantering mot utvecklingen av 
sociala, ekonomiska, rättsliga och 
miljömässiga kriterier som otvivelaktigt 
visar att lagringen är beständig under hela 
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utvecklingen av en gemensam europeisk 
syn på frågorna om hantering och 
slutförvar av avfall. Forskning om 
separation och transmutation och andra 
möjliga vägar att minska det farliga 
avfallet.

sin livslängd.

Motivering

Enligt lagstiftningen i respektive medlemsstat skall en viss procentandel avsättas för 
slutförvaring av radioaktivt avfall. Dessa fonder skulle till slut innehålla hundratals miljarder 
euro, och EU:s bidrag till denna process kan bara vara minimala. Därför måste de 
begränsade offentliga anslagen till sjunde ramprogrammet anslås till forskning om 
gemensamma specifika kriterier för befintliga metoder för hantering av radioaktivt avfall, 
vilka otvivelaktigt visar att lagringen är beständig under hela sin livslängd.

Ändringsförslag 13
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, Reaktorsystem

 Reaktorsystem utgår

Forskning för att underbygga en fortsatt 
säker användning av befintliga 
reaktorsystem (även 
bränslecykelanläggningar), med beaktande 
av nya aspekter som förlängd livslängd och 
utveckling av nya avancerade metoder för 
säkerhetsbedömning (både den tekniska 
och den mänskliga faktorn), och bedöma 
framtida reaktorsystems potential och 
säkerhetsaspekter på kort och medellång 
sikt för att bibehålla dagens höga 
säkerhetsnormer i EU.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, Strålskydd

Mål
Forskning särskilt om lågdosrisker, 
medicinsk användning och olyckshantering 
för en vetenskaplig grund för ett kraftfullt, 
balanserat och socialt accepterbart 

Att garantera ett kraftfullt och socialt 
accepterbart system för skydd av människor 
och miljö mot effekterna av joniserande 
strålning. En förbättring av strålskyddet är 
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skyddssystem som inte omotiverat kommer 
att begränsa strålningens välgörande och 
utbredda användning inom medicinen och 
industrin (även produktion av kärnenergi). 
Forskning för att minska den risk som 
utgörs av kärn- och strålningsterrorism och 
lindra dess effekter.

alltjämt en prioritering om de fördelar som 
uppnåtts genom tidigare forskning skall 
upprätthållas. Att upprätta nätverk för de 
nuvarande resurserna och skapa ett 
europeiskt mervärde genom att 
sammanföra forskningsaktörer.

Bakgrund
Det krävs fortfarande vaksamhet för att se 
till att den mycket höga säkerhetsnivån i 
gemenskapen bibehålls. Europa har bemött 
risken för kärnkraftsolyckor genom att 
investera i strålskyddsforskning för att 
bättre förstå sådana grundbegrepp som dos 
och risk, skapa en hållbar grund för 
normer och bestämmelser och bygga upp 
en tillräcklig vetenskaplig grund för att 
kunna lindra följderna av en allvarlig 
olycka. Ny medicinsk teknik som bygger på 
joniserande strålning introduceras i snabb 
takt inom medicinen. Patientdoser och 
kvalitetskriterier måste ytterligare 
utvärderas för att en balans mellan risk och 
nytta skall kunna upprätthållas. 
Uppskattningen av doser utgör grunden för 
nästan alla förfaranden och bestämmelser 
inom strålskyddet och i medicinska 
tillämpningar av joniserande strålning. 
Forskning inom dosimetri är alltjämt viktig 
för att upprätthålla den europeiska 
kompetensen, både inom intern och extern 
dosimetri, och garantera tillräcklig 
kontinuitet när det gäller sakkunskap. Det 
nuvarande systemet för strålskydd är 
ifrågasatt på grund av att indirekta 
strålningseffekter observerats och på grund 
av frågor om dosbegreppets lämplighet för 
riskbedömning.
Åtgärder

 Kvantifiering av risker för låg och 
långvarig exponering
Att observera individuella skillnader i 
strålningskänslighet är en stor utmaning 
inom radiobiologin och när det gäller låga 
dosers hälsopåverkan. Specifika frågor 
inom detta forskningsområde är tidig och 
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fördröjd cell- och vävnadsreaktion på 
joniserande strålning samt insikter om hur 
cancerogena och icke-cancerogena effekter 
utvecklas. Övriga frågor är direkt kopplade 
till strålskyddsrekommendationer. Dessa 
kräver bidrag från andra 
forskningsområden såsom epidemiologi, 
radiobiologi, dosimetri och radioekologi.

 Medicinsk användning av strålning
Patientdoser och bildkvalitet för en del av 
dessa nya tekniker är ännu inte kända och 
bör utvärderas utgående från ett stort antal 
patienter. Uppgifter om doseringen och 
dess förhållande till bildkvaliteten är 
nödvändiga att utreda för att läkarna skall 
kunna göra lämpliga individuella risk-
nyttoanalyser. Dessa uppgifter behövs även 
för fortsatta epidemiologiska studier.

 Dosimetri
Vetenskapliga utmaningar kan identifieras 
inom fem områden:
(1) Högenergidosimetri för tillämpningar 
inom medicinsk behandling.
(2) Dosimetri för riktad strålbehandling.
(3) Dosimetri på arbetsplatsen och naturlig 
exponering (inklusive kosmisk strålning 
och radon).
(4) Dosimetri i katastrofsituationer 
(prioriteringar).
(5) Dosimetri och instrument. För de flesta 
dosimetriförfarandena råder det ett starkt 
samband mellan de olika 
tillämpningsområdena. Inom samtliga 
dosimetriområden finns det ett gemensamt 
intresse för frågor kring dosimetriska 
kvantiteter och moderna dosimetriska 
metoder.

 Katastrofinsatser, sanering och 
radioekologi 
Följande utmaningar har identifierats: 
(1) Att skydda människa och miljö från de 
negativa följderna av radioaktiv 
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nedsmutsning av ekosystem.
(2) Att utvärdera de långsiktiga följderna 
av radioaktiv nedsmutsning av ekosystem 
när dessa nedsmutsats av långlivade 
radionuklider som härrör från 
förvaringsplatser för kärnavfall och 
NORM-situationer.
(3) Att öka den grundläggande kunskapen 
om de viktigaste processerna.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 5.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, Infrastruktur

 Infrastruktur utgår

Forskningsinfrastrukturer som 
materialtestreaktorer, underjordiska 
forskningslaboratorier, radiobiologiska 
anläggningar och vävnadsbanker skall bli 
mer tillgängliga, eftersom de behövs för att 
bibehålla de höga normerna för tekniska 
framsteg, innovation och säkerhet i 
Europas kärnsektor.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, Kärnfission och strålskydd, Verksamheter, Mänskliga resurser och utbildning

Man skall söka bibehålla och vidareutveckla 
vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det även på lång sikt skall 
finnas kvalificerade forskare och anställda i 
kärnsektorn.

Man skall söka bibehålla och vidareutveckla 
vetenskapligt kunnande och människors 
kapacitet för att det skall finnas kvalificerade 
forskare och anställda inom området för 
nedläggningar av kärnkraftsanläggningar.

Motivering

I slutet av 2004 hade 22 kärnkraftsanläggningar lagts ned under de senaste 15 åren i EU–25. 
Medellivslängden för kärnkraftsanläggningarna i drift har, i avsaknad av omfattande nya 
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anläggningar, ökat stadigt. Även forskningsreaktorer måste läggas ned. Därför är det viktigt 
att ha tillräckligt många forskare och anställda inom området för nedläggningar av 
kärnkraftsanläggningar, som med tiden kommer att bli allt viktigare.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (GFC) verksamhet på kärnenergiområdet, rubriken

GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCENTRETS (GFC) 

VERKSAMHET PÅ 
KÄRNENERGIOMRÅDET

KUNSKAPER FÖR EU:S POLITISKA 
BESLUTSFATTANDE

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (GFC) verksamhet på kärnenergiområdet, Syfte

Syfte
Att ge kundinriktat vetenskapligt och 
tekniskt stöd till EU:s politiska process på 
kärnenergiområdet, garantera stöd till 
genomförande och övervakning av befintlig 
politik och reagera flexibelt på nya politiska 
frågor.

Att ge kundinriktat vetenskapligt och 
tekniskt stöd till EU:s politiska process på 
kärnenergiområdet, samtidigt som man 
anpassar sig till föränderliga politiska krav.

Motivering

Hela tanken med detta ändringsförslag är att bistå dem som utvecklar EU-politiken med 
kunskaper inför framtiden, dvs. mot en intelligent energiekonomi grundad på 
energibevarande insatser, energieffektivitet och förnybara energikällor.

Ändringsförslag 19
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (GFC) verksamhet på kärnenergiområdet, 

Bakgrund

Bakgrund utgår
Gemensamma forskningscentret stödjer 
målen för den europeiska strategin för 
energiförsörjning, i synnerhet för att bidra 
till att Kyoto-målen uppnås. EU har ett 
erkänt kunnande på många områden som 
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rör kärntekniken, tack vare solida 
erfarenheter på området. Gemensamma 
forskningscentrets stöd till EU-politiken 
och dess bidrag till ny kärnforskning är 
värdefulla, eftersom de bygger på 
vetenskaplig expertis och centrets ställning 
i det internationella vetenskapliga 
samfundet. Gemensamma 
forskningscentret har kunnig personal och 
modern utrustning för genomförande av 
erkänt vetenskapligt och tekniskt arbete 
och man stödjer EU:s politik genom att 
upprätthålla grundläggande kompetens och 
expertis inför framtiden genom att utbilda 
unga forskare och hjälpa dem att sprida sitt 
kunnande. Ny efterfrågan har uppstått 
särskilt när det gäller yttre förbindelser och 
säkerhetspolitik. I dessa fall krävs inhemsk 
och säker information, liksom analyser och 
system som inte alltid finns tillgängliga på 
marknaden. 
Syftet med Gemensamma 
forskningscentrets verksamhet på 
kärnområdet är att uppfylla forsknings- 
och utvecklingskraven för att stödja både 
kommissionen och medlemsstaterna. Syftet 
med programmet är att utveckla och samla 
in kunskap, ge impulser till debatten om 
kärnenergiproduktion, dess säkerhet och 
tillförlitlighet, hållbarhet och kontroll, hot 
och utmaningar, även innovativa och 
framtida reaktorsystem.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, Gemensamma forskningscentrets (GFC) verksamhet på kärnenergiområdet, 

Verksamheter

Verksamheter utgår
Gemensamma forskningscentrets 
verksamhet kommer att inriktas på 
följande:
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Kärnavfallshantering och miljöpåverkan i 
syfte att förstå kärnbränsleprocessen från 
energiproduktion till avfallsförvar och att 
utveckla effektiva lösningar för hantering 
av högaktivt kärnavfall genom de båda 
huvudlösningarna (direkt lagring eller 
separation och transmutation). 
Kärnsäkerhet, i genomförande av 
forskning om såväl befintliga som nya 
bränslecyklar och om reaktorsäkerhet för 
både västerländska och ryska reaktorer 
liksom nya reaktorkonstruktioner. 
Gemensamma forskningscentret kommar 
att bidra till och samordna Europas bidrag 
till fjärde generationens internationella 
forum för initiativ inom forskning och 
utveckling, där de mest framstående 
forskningssamfunden i världen deltar.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 21
Bilaga II, Finansieringsmetoder, 1. Finansiering på området för fusionsenergi

1. FINANSIERING PÅ OMRÅDET FÖR 
FUSIONSENERGI

utgår

Inom fusionsenergiforskningen 
nödvändiggör verksamhetens särskilda art 
speciella lösningar. Ekonomiskt stöd 
kommer att ges till verksamhet som utförs 
på grundval av förfaranden inom ramen 
för följande avtal och åtgärder:
1.1. Associeringskontrakt mellan 
kommissionen och medlemsstater eller 
fullvärdigt associerade tredje stater eller 
organ inom medlemsstater eller fullvärdigt 
associerade tredje stater som står för 
genomförandet av en del av EU:s 
forskningsprogram om fusionsenergi enligt 
artikel 10 i fördraget.
1.2. European Fusion Development 
Agreement (europeiska avtalet om 
fusionsutveckling, EFDA), ett multilateralt 
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avtal mellan kommissionen och 
organisationer i, eller som arbetar för, 
medlemsstater och associerade stater, som 
bl.a. ger ramarna för vidare forskning om 
fusionsteknik i associerade organisationer 
och i industrin, användning av JET-
anläggningar och Europas bidrag till det 
internationella samarbetet.
1.3. Europeiska gemensamma företaget för 
ITER, som grundar sig på artiklarna 45-51, 
kapitel 5, avdelning II i fördraget.
1.4. Internationella avtal mellan Euratom 
och tredje länder som omfattar forskning 
om och utveckling av fusionsenergi, 
särskilt ITER-avtalet.
1.5. Varje annat multilateralt avtal som 
sluts mellan gemenskapen och associerade 
organisationer, särskilt avtalet om 
personalförflyttning.
1.6. Kostnadsdelning med organ i 
medlemsstaterna eller de stater som är 
associerade med ramprogrammet för 
Euratom i de fall där det inte finns något 
associeringsavtal, för att främja och bidra 
till forskning om fusionsenergi. 
Utöver ovannämnda verksamheter får även 
åtgärder för att främja och utveckla 
mänskliga resurser, universitetsstipendier, 
integrerad infrastruktur samt särskild 
stödverksamhet ske för att samordna 
forskningen om fusionsenergi, genomföra 
studier som stöd för verksamheten, stödja 
publikationer, informationsutbyte och 
utbildning för att främja tekniköverföring.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 22
Bilaga II, Finansieringsmetoder, 2. Finansiering på andra områden, rubriken och stycke 1

2. FINANSIERING PÅ ANDRA 
OMRÅDEN

1. FINANSIERING
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Verksamhet på andra områden än 
fusionsenergi inom Euratom-
ramprogrammet kommer att finansieras på 
en rad olika sätt. Metoderna kommer att 
användas enskilt eller i kombination för att 
finansiera olika typer av åtgärder som 
omfattas av ramprogrammet. 

Verksamheten inom Euratom-
ramprogrammet kommer att finansieras på 
en rad olika sätt. Metoderna kommer att 
användas enskilt eller i kombination för att 
finansiera olika typer av åtgärder som 
omfattas av ramprogrammet. 

Motivering

Detta på grund av att fusion inte kommer att finansieras genom offentliga EU-medel.
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