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Wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland: 

Horizon 2020 en ITER-activiteiten *** 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2015 over het ontwerp van 

besluit van de Raad inzake de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische 

samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse 

Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een 

regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan de door Fusion for Energy 

uitgevoerde ITER-activiteiten (05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE)) 

 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05662/2015), 

– gezien het ontwerp van Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische 

samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse 

Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een 

regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan door Fusion for Energy 

uitgevoerde ITER-activiteiten (15369/2014), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 

en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), lid 7 en lid 8, eerste alinea, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0056/2015), 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, artikel 108, lid 7, en artikel 50, 

lid 1, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-

0181/2015), 



 

 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Zwitserse Bondsstaat. 

 


