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Referat fra Konkurrenceevneråd vedrøreqde ITER 27 majzo.o

Jeghar for kort tid siden fremsendt udvalget den Dok nr' 13'14es

skriftlige redegørelse for forskningspunkterne på
Konkurrenceevnerådets møde den 26. maj.

Jeg vil gerne supplereredegørelsen for så vidt angår
iTER. Punktet blev drøftet uformelt under frokosten og
efterfølgende på mødet. Det viste sig, at formandskabet
næppe ville kunne få vedtaget udkastet til
rådskonklusioner.
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På rådsmødet fremførte jeg, at ITER er et
forskningsmæssigt meget vigtigt projekt, som Danmark
bakker op om.

Men jeg stillede samtidig krav om, at Kommissionen
leverer et oplæg, som
- anviser realistiske finansieringsmuligheder,
- sikrer en effektiv omkostningskontrol og
- indeholder en realistisk tidsplan for projektet.

Jeg sagde endvidere, atvifra dansk side ikke finder det
realistisk, atman kan fìnde hele EU's restfinansiering til
ITER inden for 7. rammeprogram for forskning og
udvikling, da finansieringen af øvrige
forskningsaktiviteter herved kan blive mangelfuld.
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Jeg oplyste endvidere, atjeg fandt det utilfredsstillende,
at beslutninger om udgifter i denne størrelsesorden skal
behandles med en sådan hast.

Andre delegationer tog også ordet. Disse bakkede fuldt
op om deres støtte til ITER, men stillede ligeledes
betingelser for fortsat støtte.

Formandskabet foretog en opsummering af drøftelsen,
hvori der kom et forslag om næste skridt. I
op summerin gen anførte formandskabet føl gende :

¡ Rådet gentager sin forpligtigelse (commitment) til at
gøre ITER til en succes. Alle medlemsstater
anerkender ITERs betydning og behovet for at finde
en løsning i passende tid på den finansielle situation.
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Den finansielle situation skal derfor analyseres
grundigt med henblik på at finde en bæredygtig
løsnins.

Formandskabet foreslar derfor, at der oprettes en
task force til at diskutere dette emne. Formandskabet
inviterer alle medlemsstater og Kommissionen til at
nominere en repræsentanttil task forcen, der skal
påbegynde sit arbejde så hurtigt som muligt, og
mødes regelmæssigt, mindst én gang om ugen.

Task forcens resultater skal videresendes til Rådets
arbejdsgrupper og Coreper med henblik på
yderligere drøftelse i Konkurrenceevnerådet forud
for ITER Sfyrelsesrådet.



Ingen delegationer udtrykte sig negativt i forhold til
formandskabets konklusioner. hvorefter formanden
hævede mødet.

Fra dansk side afventer vi nu formandskabets håndtering
af det videre forløb. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg
f,rnder, at det er en meget ambitiøs opgave, som
formandskabet har sat i gang, herunder tankerne om et
nyt møde i Konkurrenceevnerådet forud for mødet i
ITER Styrelsesrådet.


