
 

AM\1162297NL.docx  PE624.052v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.9.2018 A8-0258/37 

Amendement  37 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Een van de doelstellingen van de 

Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie (de "Gemeenschap") is bij 

te dragen tot de verbetering van de 

levensstandaard in de lidstaten door onder 

meer het onderzoek inzake kernenergie in 

de lidstaten te promoten en te bevorderen 

en als aanvulling hierop een programma 

voor onderzoek en opleiding van de 

Gemeenschap ten uitvoer te leggen. 

(1) Een van de doelstellingen van de 

Europese Unie (de "Unie") is bij te dragen 

tot de verbetering van de levensstandaard 

in de lidstaten door onder meer het 

onderzoek inzake kernenergie in de 

lidstaten te promoten en te bevorderen en 

als aanvulling hierop een programma voor 

onderzoek en opleiding van de Unie ten 

uitvoer te leggen. 

 (Als dit amendement wordt aangenomen, 

worden de woorden "Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie (de 

"Gemeenschap")" in de hele tekst 

vervangen door "Europese Unie (de 

"Unie")".) 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Amendement  38 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Aangezien op grond van het 

Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie de 

gewone wetgevingsprocedure niet van 

toepassing is, wordt het Europees 

Parlement niet geacht op gelijke voet te 

staan met de Raad bij het aannemen van 

wetgeving op nucleair gebied; 

Or. en 

Motivering 

Besluiten inzake de programma's voor onderzoek en opleiding van de Unie op het gebied van kernenergie 

volgen geen democratisch proces, aangezien de medebeslissingsprocedure niet van toepassing is. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Amendement  39 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Onderzoek op het gebied van 

kernenergie kan bevorderlijk zijn voor de 

sociale en economische welvaart en de 

ecologische duurzaamheid voor zover het 

leidt tot verbetering van de nucleaire 

veiligheid en beveiliging en de 

stralingsbescherming. Even belangrijk is 

de potentiële bijdrage van kernenergie tot 

de doelstelling om het energiesysteem op 

langere termijn op efficiënte, veilige en 

betrouwbare wijze koolstofvrij te maken. 

(2) Onderzoek op het gebied van 

kernenergie kan bevorderlijk zijn voor de 

verbetering van de nucleaire veiligheid en 

beveiliging en de stralingsbescherming. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Amendement  40 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

Euratom-programma is het verrichten van 

onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op 

het gebied van kernenergie, met de nadruk 

op voortdurende verbetering van nucleaire 

veiligheid en beveiliging en 

stralingsbescherming, om met name op 

langere termijn te kunnen bijdragen tot 

het op efficiënte, veilige en betrouwbare 

wijze koolstofvrij maken van het 

energiesysteem. De algemene doelstelling 

wordt uitgevoerd door middel van de 

activiteiten die in bijlage I worden 

genoemd in de vorm van eigen acties en 

acties onder contract waarmee de 

specifieke doelstellingen in de leden 2 en 3 

van dit artikel worden nagestreefd. 

1. De algemene doelstelling van het 

Euratom-programma is het verrichten van 

onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op 

het gebied van kernenergie, met de nadruk 

op de verbetering van de nucleaire 

veiligheid en beveiliging en 

stralingsbescherming. De algemene 

doelstelling wordt uitgevoerd door middel 

van de activiteiten die in bijlage I worden 

genoemd in de vorm van eigen acties en 

acties onder contract waarmee de 

specifieke doelstellingen in de leden 2 en 3 

van dit artikel worden nagestreefd. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Amendement  41 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) verschuiving naar het aantonen 

van de haalbaarheid van kernfusie als 

energiebron door het exploiteren van de 

bestaande en toekomstige kernfusie-

installaties; 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Amendement  42 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de fundamenten leggen voor 

toekomstige kernfusie-installaties door de 

ontwikkeling van materialen, 

technologieën en conceptueel ontwerp; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1162297NL.docx  PE624.052v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.9.2018 A8-0258/43 

Amendement  43 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financiële middelen voor de uitvoering 

van het Euratom-programma bedragen 

770 220 000 EUR. Dat bedrag wordt als 

volgt verdeeld: 

De financiële middelen voor de uitvoering 

van het Euratom-programma bedragen 

420 386 000 EUR. Dat bedrag wordt als 

volgt verdeeld: 

Or. en 

Motivering 

De vermindering van de totale begroting weerspiegelt de wijzigingen die zijn aangebracht in de algemene 

doelstellingen van het programma, namelijk het schappen van de uitgaven voor onderzoek en 

ontwikkeling inzake kernfusie. Tegelijkertijd worden de middelen die waren voorzien voor het 

waarborgen van de veiligheid van bestaande en toekomstige kerncentrales omgebogen naar het 

stimuleren van het onderzoek en de opleiding van de Unie op het gebied van ontmanteling en 

stralingsbescherming 

 


