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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til et syvende Euratom rammeprogram står hverken i rimeligt forhold til det 
generelle syvende rammeprogram for forskning eller til de erklærede generelle mål med 
energipolitikken.

Udgangspunktet for EU's energipolitik bør være vores klimaforpligtelser, dvs. det forhold, at 
den globale opvarmning ikke må overstige to grader set i forhold til det præindustrielle 
niveau. I lyset af disse mål er de vigtigste teknologier, dem der vedrører forbedringen af den 
effektive energiudnyttelse og de vedvarende energikilder.

Gennem Euratom har nuklear energiforskning historisk set modtaget broderparten, ca. 55 mia. 
EUR, af Det Europæiske Fællesskabs finansiering af energiforskningen. Nu er det på tide at 
koncentrere sig om udviklingen af ny, rene og sikre teknologier. I forslaget til et syvende 
Euratom rammeprogram for den femårige periode 2007-20011 foreslås det imidlertid, at der 
skal afsættes flere midler til forskning i kernekraft end der foreslås i forslaget til et syvende 
rammeprogram for forskning for den syvårige periode 2007-2013 til alle de andre former for 
energiforskning tilsammen. Dette er uacceptabelt.

Fusion vil i mange tiår fremover endnu ikke give brugbar energi. For at få kontrol over 
klimaændringerne skal de industrialiserede lande reducere deres emissioner hurtigt ved 
mindst 3o% inden 2020 og med 60-80% inden 2050. Der er ingen der kan hævde, at fusion vil 
have noget at tilbyde inden 2020, og det er meget usikkert, om fusion vil være i stand til at 
give energi i 2050. Europa har ganske enkelt ikke råd til at afsætte størstedelen af sine 
energiforskningsmidler til en form for energi, hvis anvendelighed er så usikker. Der er også 
alvorlige risici forbundet med fusion, hvoraf den alvorligste er, at råmaterialer til 
fusionsreaktioner kan falde i de forkerte hænder og derved risikere at føre til en spredning af 
kernevåben.

Tildeling af forskningsmidler til fissionskraft er i strid med den offentlige mening, der er imod 
kernekraft. Der er alvorlige risici forbundet med alle stadier af det nukleare 
brændselskredsløb. Brugt brændsel vil forblive farligt i flere hundredetusinde år. Det er 
umuligt at garantere sikker opbevaring for et tidsrum, der er så ubegribeligt langt i forhold til 
en menneskealder.

Fortalere er begyndt at markedsføre kernekraft som løsningen på klimaforandringerne. Selv 
kendte uranreserver er ikke tilstrækkelige hertil. Hvis den nuværende brug af fossilt brændstof 
skulle erstattes med fissionskraft, ville der være uran nok til tre eller fire år. Med det 
nuværende forbrug ville uranet holde i 50 år. Det er derfor ikke en realistisk mulighed at 
bekæmpe klimaforandringerne ved en øget anvendelse af fissionskraft. I Finland blev der 
anmodet om tilladelse til opførelse af 5 kernekraftværker med den begrundelse, at kernekraft 
var nødvendigt for at nå de emissionsreduktioner, der var krævet af Kyoto-protokollen. Efter 
at det finske parlament havde givet tilladelse hertil, begyndte de samme personer at kritisere 
Kyoto-protokollen voldsomt, idet de påstod, at den var unødig streng og skadede Finland 
økonomisk.

Den foreslåede vægt på finansiering af energiforskning er også i strid med alle de trufne 
afgørelser, der fremhæver den nye teknologis afgørende betydning for effektiv 
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energiudnyttelse og vedvarende energi ikke bare for klimaets skyld, men også med henblik på 
at udvikle en energiteknologi, der er konkurrencedygtig på verdensmarkedet.

Det er kun de bestanddele af det syvende Euratom-forskningsrammeprogram, der er absolut 
nødvendige, der bør modtage finansiering. Disse bestanddele er strålingsbeskyttelse, 
forskning i radioaktivt affald og sikkerhedskontrolmetoder. Den samlede forskningsstøtte bør 
endvidere nedsættes fra 3092 mio. EUR til 310 mio. EUR.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 5

(5) Kommissionens grønbog "På vej mod en 
europæisk strategi for energiforsynings-
sikkerhed" belyser det bidrag, kernekraften 
kan yde til reduktion af drivhusgasud-
ledningen og af Europas afhængighed af 
importeret energi.

(5) Kommissionens grønbog "På vej mod en 
europæisk strategi for energiforsynings-
sikkerhed" belyser det begrænsede bidrag, 
kernekraften kan yde til reduktion af 
drivhusgasemissioner og af Europas 
afhængighed af importeret energi.

Begrundelse

Atomkraft udgør kun mindre end 15% af den kommercielle primære energi i EU25 og 
bidrager derfor kun i begrænset omfang til klimaforandringer

Ændringsforslag 2
Betragtning 6

(6) Med henvisning til Rådets afgørelse af 
26. november 2004 om ændring af 
forhandlingsdirektiverne vedrørende ITER 
vil realiseringen af ITER i Europa som led 

(6) Med henvisning til Rådets afgørelse af 
26. november 2004 om ændring af 
forhandlingsdirektiverne vedrørende ITER.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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i en bredere politik for fusionsenergi blive 
det centrale element i fusionsforskningen 
under syvende rammeprogram.

Begrundelse

Fusion vil i bedste fald være teknisk bæredygtigt om 30-50 år og kan derfor ikke bidrage til 
målene fastsat vedrørende klimaændringerne nås. Den enorme budgettildeling til ITER og 
fusionsforskning kan ikke retfærdiggøres og skal derfor nedskæres og investeres i forskning 
og udvikling inden for vedvarende energi, sundhed og transport.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1

1. På grundlag af det europæiske 
forskningsrum bidrager det syvende 
rammeprogram til opbygningen af et 
videnbaseret samfund ved at forfølge de 
generelle mål, der er anført i traktatens 
artikel 1 og artikel 2, litra a).

1. På grundlag af det europæiske 
forskningsrum bidrager det syvende 
rammeprogram til opbygningen af et 
videnbaseret samfund ved at forfølge de 
generelle mål, der er anført i traktatens 
artikel 2, litra a).

Begrundelse

Der har været mange ændringer i verden siden Rom-traktatens vedtagelse i 1957, men 
Traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab(Euratom) er forblivet uændret. I stedet 
for at bevare en forældet "opgave"om at fremme den "hurtige dannelse og udvikling af en 
kerneenergiindustri" (artikel 1), bør FP7-Euratom fokusere påstrålingsbeskyttelse, 
forvaltning af radioaktivt affald, nedlukning, sikkerhedskontrolmetoder og teknologier samt 
videnskabelig og teknisk støtte til den politiske beslutningsproces.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 2

2. Det syvende rammeprogram omfatter alle 
Fællesskabets aktiviteter vedrørende 
forskning, teknologisk udvikling, 
internationalt samarbejde, formidling af 
tekniske oplysninger og nyttiggørelse samt 
uddannelse; aktiviteterne specificeres i to 
særprogrammer.

2. Det syvende rammeprogram omfatter Det 
Fælles Forskningscenter og 
fællesskabsforskning, teknologisk udvikling, 
internationalt samarbejde, formidling af 
tekniske oplysninger og nyttiggørelse samt 
uddannelse; aktiviteterne specificeres i et 
særprogram.

Det første program omfatter følgende: Særprogrammet omfatter følgende:
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a)Fusionsenergiforskning, hvor målet er at 
udvikle teknologien til en sikker, 
bæredygtig, miljømæssigt forsvarlig og 
økonomisk levedygtig energikilde.

A)Strålingsbeskyttelse: For at øge 
forståelsen og sikkerheden ved anvendelser 
af stråling inden for industrien og i 
medicin og begrænse arbejdstagernes og 
offentlighedens eksponering fra naturlig og 
artificiel stråling.

b) Nuklear fission og strålingsbeskyttelse, 
hvor målet er at fremme en sikker 
udnyttelse af nuklear fission og andre 
anvendelser af stråling i erhvervsliv og 
medicin.

B)Forvaltning af radioaktivt affald og 
nedlukning: udvikling af teknik til 
behandling og opbevaring af radioaktivt 
affald og langsigtede retlige løsninger og 
finansieringsordninger på grundlag af 
princippet om at forureneren betaler og 
forsigtighedsprincippet.
C) Sikkerhedskontrolmetoder og 
teknologier
D) Videnskabelig og teknisk støtte til den 
politiske beslutningsproces på det nukleare 
område samtidig med, at der foretages en 
tilpasning til skiftende politiske 
målsætninger.

Det andet program omfatter Det Fælles 
Forskningscenters aktiviteter på 
kerneenergiområdet.

Programmet omfatter Det Fælles 
Forskningscenters aktiviteter på 
kerneenergiområdet.

Begrundelse

FP7-Euratom bør udelukkende fokusere på strålingsbeskyttelse, forvaltning af radioaktivt 
affald og nedlukning, sikkerhedskontrolmetoder samt videnskabelig og teknisk støtte til den 
politiske beslutningsproces. Såfremt der overhovedet skal udvikles nye reaktor-systemer bør 
disse finansieres af de nukleare anlæg selv. Da fællesskabsforskningen og Det Fælles 
Forskningscenters forskning overlapper hinanden på dette område, foreslås det i 
ændringsforslaget, at der i stedet for to programmer oprettes et særprogram, der skal deles 
med Det Fælles Forskningscenter .

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 1

1. Det samlede maksimumsbeløb for 
gennemførelse af det syvende 
rammeprogram i perioden 2007-2011 er 
3 092 mio. EUR. Beløbet fordeles således (i 
mio. EUR):

1. Det samlede maksimumsbeløb for 
gennemførelse af det syvende 
rammeprogram i perioden 2007-2011 er 310
mio. EUR. Beløbet fordeles således (i mio. 
EUR):

a) Forskning i fusionsenergi - 2159 a) Strålingsbeskyttelse - 155
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b) Nuklear fission og strålingsbeskyttelse -  
394

b) Radioaktivt affald                                65

c) Det Fælles Forskningscenters aktiviteter 
på det nukleare område       539

c) Sikkerhedskontrolmetoder og 
teknologier 45
d) Videnskabelig og teknisk støtte            45

Begrundelse

Offentlige midler bør investeres, hvor F&U er mest hensigtsmæssig. Størstedelen af FP-
Eurotom bør derfor afsættes til strålingsbeskyttelse. Ændringerne af de kategorier, der er 
omfattet af FP7,er anført i ændringsforslag 4 ovenfor.

Ændringsforslag 6
Bilag 1, overskrift

VIDENSKABELIGE OG 
TEKNOLOGISKE MÅL, TEMAER OG 
AKTIVITETER

VIDENSKABELIGE OG 
TEKNOLOGISKE MÅL, TEMAER OG 
AKTIVITETER, DER SKAL DELES MED 
DET FÆLLES FORSKNINGSCENTER

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 4.

Ændringsforslag 7
Bilag 1

INDLEDNING udgår
Det syvende EURATOM-
forskningsrammeprogram består af to dele, 
hvoraf den ene dækker de "indirekte" 
aktioner i forbindelse med 
fusionsenergiforskning, nuklear fission og 
strålingsbeskyttelse, og den anden Det 
Fælles Forskningscenters "direkte" 
forskningsaktiviteter.
FORSKNING I FUSIONSENERGI

Mål
Udvikling af videnbasen for ITER og 
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virkeliggørelse af ITER som et stort skridt i 
retning af udviklingen af 
prototypereaktorer til el-værker, som er 
sikre, bæredygtige, miljømæssigt 
forsvarlige og økonomisk levedygtige.
Grundlag
På kort, mellemlangt og langt sigt giver 
Europas energiforsyningssituation 
anledning til alvorlige bekymringer. Der er 
navnlig brug for foranstaltninger, som 
tager højde for problemer med 
forsyningssikkerhed, klimaændringer og 
bæredygtig udvikling, samtidig med at det 
sikres, at den fremtidige økonomiske vækst 
ikke bringes i fare.
Fusionsenergi har potentialet til at levere et 
stort bidrag til virkeliggørelsen af målet om 
en bæredygtig og sikker energiforsyning til 
EU om få årtier. En vellykket udvikling vil 
kunne levere energi, som er sikker, 
bæredygtig og miljøvenlig. Det langsigtede 
mål for europæisk forskning i 
fusionsenergi, som omfatter alle 
fusionsenergiaktiviteter i medlemsstaterne 
og associerede tredjelande, er den fælles 
virkeliggørelse af prototypereaktorer til el-
værker, som imødekommer alle disse krav 
og er økonomisk levedygtige.
Strategien til at nå dette langsigtede mål 
indebærer i første omgang konstruktionen 
af ITER (et stort forsøgsanlæg, som skal 
demonstrere fusionsenergiens 
videnskabelige og tekniske 
gennemførlighed), efterfulgt af 
konstruktionen af DEMO, et 
demonstrationsanlæg, som producerer 
elektricitet med fusionsenergi. Det vil blive 
ledsaget af et dynamisk F&U-støtteprogram 
til fordel for ITER og den udvikling inden 
for fusionsmaterialer, -teknologi og –fysik, 
som er nødvendig til DEMO. Indsatsen 
inddrager den europæiske industri, 
fusionsassocieringerne og tredjelande, 
herunder parterne i ITER-aftalen.
Aktiviteter

• Virkeliggørelse af ITER
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Dette område omfatter aktiviteter med 
henblik på den fælles virkeliggørelse af 
ITER (som en international 
forskningsinfrastruktur), herunder navnlig 
klargørelse af anlægsområdet, etablering af 
ITER-organisationen og det europæiske 
fællesforetagende for ITER, forvaltning og 
personale, generel teknisk og administrativ 
bistand, konstruktion af udstyr og 
installationer samt støtte til projektet i 
konstruktionsperioden.

• F&U til forberedelse af ITER’s drift
Et målrettet fysik- og teknologiprogram, 
som udnytter fusionsprogrammets anlæg 
og ressourcer, herunder JET. Særlig 
vigtige ITER-teknologier vurderes, ITER-
projektvalg konsolideres, og ITER’s drift 
forberedes ved hjælp af eksperimentelle og 
teoretiske aktiviteter.

• Teknologiaktiviteter som forberedelse til 
DEMO

En energisk udviklingsindsats for så vidt 
angår fusionsmaterialer og 
nøgleteknologier til fusion samt etablering 
af et dedikeret projekthold, som skal 
forberede bygningen af International 
Fusion Materials Irradiation Facility 
(IFMIF), som skal klargøre materialer til 
DEMO. Aktiviteterne omfatter 
strålingsprøvning og –modellering af 
materialer, granskning af 
konstruktionstegningerne til DEMO og 
undersøgelser af sikkerheds- og 
miljøspørgsmål samt og fusionsenergiens 
samfundsøkonomiske aspekter.

• Langsigtede F&U-aktiviteter
Aktiviteterne omfatter videreudvikling af 
forbedrede koncepter for arrangementer til 
magnetisk indeslutning, som potentielt kan 
være til nytte for fusionsenergikraftværker 
(fokuseret på færdiggørelsen af bygningen 
af W7-X stellaratoren), teori og 
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modellering med sigte på en dybtgående 
forståelse af fusionsplasmaers reaktioner 
samt koordinering via et net af 
kontaktpersoner af medlemsstaternes civile 
forskning i inertiindeslutning.

• Personale og uddannelse
På baggrund af ITER’s behov på kort og 
mellemlangt sigt og med henblik på 
videreudvikling af fusionsenergien vil der 
blive iværksat initiativer, som sigter mod at 
sikre, at der er tilstrækkeligt personale til 
rådighed, som har den nødvendige 
kompetence, uddannelse på højt niveau og 
erfaring.

• Infrastrukturer
Konstruktionen af det internationale ITER-
forskningsprojekt inden for fusionsenergi 
indgår som et led i de nye 
forskningsinfrastrukturer med en stærk 
europæisk dimension.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 8
Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, overskrift

NUKLEAR FISSION OG
STRÅLINGSBESKYTTELSE

NUKLEAR STRÅLINGSBESKYTTELSE

Begrundelse

Den nukleare sektor har kommercielt været operationel i over 50 år og kan derfor ikke 
beskrives som en ny teknologi. Desuden genererer nukleare anlæg i Europa indtægter på et 
tocifret milliardbeløb hvert år. Såfremt der overhovedet skal udvikles nye reaktor-systemer, 
bør disse finansieres af de nukleare anlæg selv. 

Ved enhver anvendelse af stråling inden for både industrien og i medicin skal det 
altafgørende princip være beskyttelse af mennesker og miljøet, hvorfor FP7 først og fremmest 
bør koncentrere sig om stålingsbeskyttelse .

Ændringsforslag 9
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Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, Mål

Etablering af et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag med henblik på at 
fremskynde udvikling af praktiske 
anvendelser til en mere sikker håndtering af 
langlivet radioaktivt affald, fremme af en 
mere sikker, ressourceefficient og 
konkurrencedygtig udnyttelse af 
nuklearenergi samt sikring af et robust og 
socialt acceptabelt system til beskyttelse af 
mennesker og miljøet mod virkningerne af 
ioniserende stråling.

Etablering af et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag med henblik på at 
fremskynde udvikling af praktiske 
anvendelser til en mere sikker håndtering af 
radioaktivt affald og brugt brændsel på 
grundlag af princippet om at forureneren 
betaler og forsigtighedsprincippet samt 
sikring af et robust og socialt acceptabelt 
system til beskyttelse af mennesker og 
miljøet mod virkningerne af tidligere, 
nuværende og fremtidig ioniserende 
stråling.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 10
Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, Grundlag

I øjeblikket dækker nuklearenergi en 
tredjedel af den elektricitet, der forbruges i 
EU, og det er den betydeligste kilde til 
kulstoffri grundlastelektricitet, der er til 
rådighed på nuværende tidspunkt. Den 
europæiske nuklearsektor som helhed er 
karakteriseret ved avanceret teknologi og 
giver højtkvalificeret beskæftigelse til 
adskillige hundrede tusinde personer. 
Nuklearenergi, som er en hjemlig og 
tilforladelig energikilde, bidrager til EU’s 
uafhængighed og forsyningssikkerhed, og 
mere avanceret nuklearteknologi stiller 
betydelige forbedringer i udsigt hvad angår 
efficiens og anvendelse af ressourcer, 
samtidig med at den sikrer endnu bedre 
sikkerhedsstandarder og giver mindre 
affald end den nuværende teknologi.

Med Frankrig som hovedundtagelse
genererer nuklearenergi mindre end en 
tredjedel af den elektricitet, der forbruges i 
EU, og det er i få medlemsstater den
betydeligste kilde til kulstoffri 
grundlastelektricitet, der er til rådighed . 
Nuklear energi dækker imidlertid kun 15% 
af det primære energiforbrug i EU.

Der er dog nogle væsentlige bekymringer i 
forbindelse med en fortsat brug af denne 
energikilde i EU. De vigtigste spørgsmål 
vedrører reaktorsikkerhed under drift og 

Der er væsentlige bekymringer i forbindelse 
med en fortsat brug af denne energikilde i 
EU. De vigtigste spørgsmål vedrører en øget 
risiko for terrorisme og trussel om 
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håndtering af langlivet affald, som begge 
behandles gennem fortløbende arbejde på 
det tekniske niveau, idet der dog også er 
brug for tilhørende bidrag fra politisk side 
og fra borgerne. I forbindelse med al 
anvendelse af stråling, både i industrien og 
til medicinske formål, er det vigtigste 
princip beskyttelse af mennesker og miljøet. 
Alle forskningstemaerne i dette afsnit er 
præget af, at det vigtigste er at sikre et højt 
beskyttelsesniveau. På samme måde er der 
klart identificerbare behov inden for 
områderne nuklearvidenskab og -
konstruktion med hensyn til adgang til 
forskningsinfrastruktur og -ekspertise. 
Herudover er de enkelte tekniske områder 
indbyrdes forbundet af tværfaglige emner 
som det nukleare brændselskredsløb, 
actinid-kemi, risikoanalyse og 
sikkerhedsvurdering og måske 
samfundsspørgsmål og forvaltningsmæssige 
spørgsmål.

spredning, reaktorsikkerhed under drift og 
håndtering af radioaktivt - navnlig langlivet
-affald. Disse spørgsmål behandles gennem 
fortløbende arbejde på det tekniske niveau, 
idet der dog også er brug for tilhørende 
bidrag fra politisk side og fra borgerne. I 
forbindelse med al anvendelse af stråling, 
både i industrien og til medicinske formål, 
skal det vigtigste princip være beskyttelse af 
mennesker og miljøet. Alle 
forskningstemaerne i dette afsnit er præget 
af, at det vigtigste er at sikre et højt 
beskyttelsesniveau. På samme måde er der 
klart identificerbare behov inden for 
områderne nuklearvidenskab og -
konstruktion med hensyn til adgang til 
forskningsinfrastruktur og -ekspertise. 
Herudover er de enkelte tekniske områder 
indbyrdes forbundet af tværfaglige emner 
som det nukleare brændselskredsløb, 
actinid-kemi, risikoanalyse og 
sikkerhedsvurdering og måske 
samfundsspørgsmål og forvaltningsmæssige 
spørgsmål.

Der er også behov for forskning med henblik
på at udforske nye videnskabelige og 
teknologiske muligheder og på at reagere 
fleksibelt på nye politiske behov, 
efterhånden som de opstår i 
rammeprogrammets forløb.

Der er også behov for forskning med henblik 
på at udforske nye videnskabelige og 
teknologiske muligheder og på at reagere 
fleksibelt på nye politiske behov, 
efterhånden som de opstår i 
rammeprogrammets forløb.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 11
Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, Aktiviteter, Håndtering af 

radioaktivt affald

Håndtering af radioaktivt affald Håndtering af radioaktivt affald samt sociale 
og miljømæssige følger

Implementeringsorienterede forsknings- og 
udviklingsaktiviteter vedrørende 
deponering af brugt brændsel og langlivet 
radioaktivt affald, og efter behov 
demonstration af teknologier og sikkerhed, 

Forskning i de forskellige nuværende 
praksis for affaldshåndtering med henblik 
på udvikling af sociale, økonomiske, retlige 
og miljømæssige kriterier, der fører til 
utvetydigt bevis for opbevaringens 
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og for at underbygge udviklingen af en 
fælles europæisk holdning til de vigtige 
spørgsmål i forbindelse med håndtering og 
bortskaffelse af affald. Forskning i 
separation og transmutation og/eller andre 
koncepter, som har til formål at mindske 
mængden af og/eller farerne ved det affald, 
der skal bortskaffes.

holdbarhed i hele lagringsperioden. 

Begrundelse

I henhold til medlemsstaternes nationale lovgivninger afsættes en procentdel til deponering af 
radioaktivt affald. Disse fonde vil til sidst indeholde milliarder af EUR og bidraget fra EU-
fondene kan kun være yderst begrænset. FP7 skal derfor anvende sine begrænsede offentlige 
midler til forskning i særlige fælles kriteria for de nuværende praksis for håndtering af 
nuklear affald, der fører til utvetydigt bevis for opbevaringens holdbarhed i hele 
lagringsperioden.

Ændringsforslag 12
Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, Aktiviteter, Reaktorsystemer

Forskning med henblik på at underbygge 
den fortsatte sikre drift af eksisterende 
reaktorsystemer (herunder anlæg, der 
indgår i brændselskredsløbet), under 
hensyntagen til nye udfordringer som 
længere levetid og udvikling af nye 
avancerede sikkerhedsvurderings-
metodologier (både det tekniske og det 
menneskelige element), og på at vurdere 
potentiale og sikkerhedsaspekter i 
forbindelse med fremtidige reaktorsystemer 
på kort og mellemlangt sigt, og dermed 
bevare den høje sikkerhedsstandard, som 
allerede er nået i EU.

udgår

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 13
Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, Aktiviteter, Infrastrukturer
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Støtte med henblik på at sikre adgang til 
forskningsinfrastrukturer som reaktorer til 
materialeprøvning, underjordiske 
forskningslaboratorier, radiobiologiske 
anlæg og vævsbanker, der er nødvendige 
for at bevare de høje standarder for teknisk 
kompetence, innovation og sikkerhed i den 
europæiske nuklearsektor.

udgår

Begrundelse
Se begrundelsen til ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 14
Bilag 1, NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE, Aktiviteter, Personale og 

uddannelse

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 
videnskabelig kompetence og 
personalekompetencer med henblik på at 
sikre, at der er forskere og andre ansatte med 
passende kvalifikationer til rådighed i den 
nukleare sektor på langt sigt.

Støtte til bevarelse og videreudvikling af 
videnskabelig kompetence og 
personalekompetencer med henblik på at 
sikre, at der er forskere og andre ansatte med 
passende kvalifikationer til rådighed på 
området for nedlukning af nukleare anlæg.

Begrundelse

Ved udgangen af 2004 var 22 anlæg blevet lukket ned i løbet af de sidste femten år i EU, og 
da der ikke er blevet bygget nye anlæg i væsentligt omfang, er gennemsnitsalderen for de 
kernekraftværker, der er i drift, steget støt. Forskningsreaktorer skal ligeledes lukkes ned. Det 
er derfor vigtigt at have tilstrækkelig mange forskere og ansatte på området for nedlukning af 
nukleare anlæg, der med tiden vil få større og større betydning.

Ændringsforslag 15
Bilag 1, Det Fælles Forskningscenters Nukleare Aktiviteter, Overskrift

DET FÆLLES FORSKNINGSCENTERS 
NUKLEARE AKTIVITETER

VIDEN TIL ANVENDELSE VED EU's 
BESLUTNINGSTAGNING

Begrundelse
Se begrundelsen til ændringsforslag 4.
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4.

Ændringsforslag 16
Bilag 1, Det Fælles Forskningscenters Nukleare Aktiviteter, Mål

At levere kundedrevet videnskabelig og 
teknisk støtte til EU’s politiske 
beslutningsproces på det nukleare område, 
sikre støtte til implementering og 
overvågning af eksisterende politikker samt 
reagere fleksibelt på nye politiske krav.

At levere kundedrevet videnskabelig og 
teknisk støtte til EU’s politiske 
beslutningsproces på det nukleare område og 
samtidig tilpasse sig politiske krav, der hele 
tiden ændrer sig.

Begrundelse

Hele ideen med dette ændringsforslag er at give EU's politiske beslutningstagere viden, der er 
rettet mod fremtiden, dvs. en intelligent energiøkonomi, der er baseret på 
energibesparelsesforanstaltninger, effektiv energiudnyttelse og vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 17
Bilag 1, Det Fælles Forskningscenters Nukleare Aktiviteter, Grundlag

Det Fælles Forskningscenter støtter 
målsætningerne for den europæiske 
energiforsyningsstrategi, navnlig med 
hensyn til at opfylde Kyoto-protokollens 
mål. EU har en anerkendt kompetence 
inden for mange områder af 
nuklearteknologi, som bygger på et solidt 
grundlag af vellykkede tiltag på dette 
område. FFC er en nyttig støtte for EU’s 
politikker og en vigtig bidragyder til de nye 
tendenser inden for nuklearforskning på 
grund af centrets videnskabelige ekspertise 
og dets integration i det internationale 
forskersamfund. FFC har kompetent 
personale og de sidste nye anlæg, så der 
kan gennemføres anerkendt 
videnskabeligt/teknisk arbejde, men støtter 
samtidig også EU's politik, som går ud på 
at bevare grundlæggende kompetencer og 
ekspertise med henblik på uddannelse af 
unge forskere og fremme af mobiliteten 
blandt dem. Der er opstået nye behov, 
navnlig for så vidt angår eksterne 
relationer og sikkerhedsrelaterede 

udgår
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politikker. I disse tilfælde skal der bruges 
interne sikre informations-
/analysesystemer, som ikke altid kan fås på 
markedet.
FFC’s nukleare aktiviteter sigter mod at 
opfylde både Kommissionens og 
medlemsstaternes F&U-behov. Dette 
program har til formål at udvikle og samle 
viden, at levere et bidrag til debatten om 
nuklearenergi, dens sikkerhed, 
pålidelighed, bæredygtighed og 
kontrolforanstaltninger samt de trusler og 
udfordringer, den indebærer, herunder 
innovative/fremtidige reaktorsystemer.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 4.

Ændringsforslag 18
Bilag 1, Det Fælles Forskningscenters Nukleare Aktiviteter, Aktiviteter

FFC’s aktiviteter rettes primært mod: udgår
Håndtering af nukleart affald og 
virkningen på miljøet sigter mod at forstå 
processerne i forbindelse med 
nuklearbrændsel, fra produktionen af 
energi til affaldslagring, og mod at udvikle 
effektive løsninger til håndtering af 
højaktivt affald ved hjælp af de to 
almindeligste løsninger (direkte lagring 
eller separation og transmutation).
Nuklear sikkerhed gennem forskning i 
eksisterende og nye brændselskredsløb 
samt reaktorsikkerhed, både for vestlige og 
russiske reaktortyper, og nye 
reaktorkonfigurationer. Herudover 
bidrager FFC til og koordinerer det 
europæiske bidrag til F&U-initiativet 
Generation IV International Forum, som 
verdens bedste forskningsorganisationer 
deltager i.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 4.
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Ændringsforslag 19
Bilag II, Finansieringsordninger, 1. Finansieringsordninger For Fusionsenergi

Da aktiviteterne inden for 
fusionsenergiforskningen er af særlig art, 
er der behov for særlige foranstaltninger. 
Der ydes økonomisk støtte til aktiviteter, der 
gennemføres efter procedurerne i:
1.1 Associeringskontrakterne mellem 
Kommissionen og medlemsstater eller fuldt 
associerede tredjelande eller enheder i 
medlemsstaterne eller fuldt associerede 
tredjelande, som varetager gennemførelsen 
af en del af EU’s forskningsprogram for 
fusionsenergi i medfør af traktatens artikel 
10.
1.2 ”European Fusion Development 
Agreement” (EFDA) - en multilateral 
aftale indgået mellem Kommissionen og 
organisationer, der er etableret i, eller som 
handler på vegne af, medlemsstater og 
associerede lande - der bl.a. danner 
rammen for yderligere fusionsteknologisk 
forskning i associerede organisationer og i 
industrien, for anvendelse af JET-
faciliteterne og for det europæiske bidrag 
til det internationale samarbejde på 
området.
1.3 Det europæiske fællesforetagende for 
ITER, baseret på bestemmelserne i 
traktatens afsnit II, kapitel 5, artikel 45-51.
1.4 Internationale aftaler mellem Euratom 
og tredjelande om aktiviteter inden for 
fusionsenergiforskning og –udvikling, 
særlig ITER-aftalen.
1.5 Andre multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og associerede 
organisationer, særlig aftalen om 
personalemobilitet.
1.6 Aktioner med omkostningsdeling, der 
tager sigte på at fremme og bidrage til 
fusionsenergiforskning med organer i 
medlemsstaterne eller de lande, der er 
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associeret med Euratom-
rammeprogrammet, men som ikke har 
indgået associeringsaftaler.
Ud over de ovennævnte aktiviteter kan der 
træffes foranstaltninger til fremme og 
udvikling af menneskelige ressourcer, 
stipendier og integrerede 
infrastrukturinitiativer såvel som specifik 
støtte, særlig for at samordne forskningen i 
fusionsenergi, iværksætte undersøgelser til 
støtte for disse aktiviteter, støtte 
publikationer, informationsudveksling samt 
uddannelse med henblik på at fremme 
teknologioverførsel.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 20
Bilag II, Finansieringsordninger, 2. Finansieringsordninger på andre områder

2. FINANSIERINGSORDNINGER PÅ 
ANDRE OMRÅDER

1. FINANSIERINGSORDNINGER

Euratom-rammeprogrammets aktiviteter på 
andre områder end fusionsenergi
finansieres gennem en række 
finansieringsordninger. Disse ordninger vil, 
enten alene eller kombineret med andre, 
blive anvendt til at finansiere forskellige 
kategorier af aktiviteter, der gennemføres via 
dette rammeprogram.

Euratom-rammeprogrammets aktiviteter 
finansieres gennem en række 
finansieringsordninger. Disse ordninger vil, 
enten alene eller kombineret med andre, 
blive anvendt til at finansiere forskellige 
kategorier af aktiviteter, der gennemføres via 
dette rammeprogram.

Begrundelse

Da fusion ikke vil blive finansieret af offentlige EU-midler.


