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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 6
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De uit hoofde van het onderhavige 
specifieke programma gesteunde 
onderzoekactiviteiten worden uitgevoerd 
met inachtneming van de bepalingen van 
het Verdrag van Aarhus, zoals dat onlangs 
in Gemeenschapsrecht is omgezet bij
Verordening (EG) nr. ..../.... van het 
Europees Parlement en de Raad van .... 
betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
op EG-instellingen en organen1.
______________
1 PB L
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Or. es

Motivering

Afgezien van het feit dat het duidelijk noodzakelijk is de fundamentele ethische beginselen in 
acht  te nemen zoals die zijn vervat in de verschillende communautaire teksten en met name in 
het EURATOM-Verdrag, moeten de productie en de behandeling van kernenergie - met name 
wat het splijtingsproces betreft - plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus, die in Gemeenschapsrecht is omgezet door middel van de verordening
die zich momenteel in het kader van de medebeslissingsprocedure in het stadium van 
definitieve goedkeuring bevindt.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 7
Overweging 10

(10) Het kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

(10) Het kaderprogramma heeft duurzame 
ontwikkeling en de instandhouding van 
vrede als uiteindelijke doelstellingen. 

Or. es

Motivering

Beklemtoond moet worden dat het kaderprogramma en het specifieke programma voor 
EURATOM gebaseerd zijn op het EURATOM-Verdrag, dat waarborgen biedt voor een hoog 
niveau van veiligheid voor de bevolking en een verbod behelst op het illegale gebruik voor 
primair militaire doeleinden van kernmaterialen die bestemd zijn voor civiele doeleinden (zie 
de inleidende verklaring bij het Verdrag en artikel 2).

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 8
Overweging 12

(12) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen om 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan, 
en de nodige stappen moeten worden gezet 
om verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen te recupereren in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 

(12) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen om 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan, 
en de nodige stappen moeten worden gezet 
om verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen te recupereren in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
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begroting van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige wijzigingen, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen , 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden  en 
Verordening (EG) nr. 1074/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) .

begroting van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige wijzigingen, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen , 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden  en 
Verordening (EG) nr. 1074/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) .

In elk geval moet worden verzekerd dat alle 
middelen die worden teruggevorderd in 
verband met gevallen van fraude of 
onregelmatigheden die worden begaan in 
strijd met bovengenoemde verordeningen,
terugvloeien naar het kaderprogramma en 
voornamelijk worden gebruikt voor de 
opleiding van onderzoekpersoneel en voor 
activiteiten in verband met de verspreiding 
van wetenschappelijke resultaten.

Or. es

Motivering

Verduidelijking die noodzakelijk is in verband met de budgettaire beperkingen van het 
zevende kaderprogramma en de specifieke programma's die daaruit voortvloeien.



PE 374.089v01-00 4/23 AM\614625NL.doc

NL

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 9
Overweging 12

(12) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen om 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan, 
en de nodige stappen moeten worden gezet 
om verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen te recupereren in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige wijzigingen, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen , 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden  en 
Verordening (EG) nr. 1074/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) .

(12) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen om 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan, 
en de nodige stappen moeten worden gezet 
om verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen te recupereren in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige wijzigingen, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen , 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden  en 
Verordening (EG) nr. 1074/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) .

Alle middelen die op basis van 
bovengenoemde verordeningen worden 
teruggevorderd, worden bestemd voor de 
tenuitvoerlegging van activiteiten uit 
hoofde van het kaderprogramma.

Or. sl
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 10
Artikel 3, alinea 1

Overeenkomstig artikel 3 van het 
kaderprogramma is het bedrag dat voor de 
uitvoering van het specifiek programma 
noodzakelijk wordt geacht 2553 miljoen 
EUR, waarvan 15 % bestemd is voor de 
administratieve uitgaven van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 3 van het 
kaderprogramma is het bedrag dat voor de 
uitvoering van het specifiek programma 
noodzakelijk wordt geacht 2553 miljoen 
EUR, waarvan 6 % bestemd is voor de 
administratieve uitgaven van de Commissie.

Or. pl

Motivering

Het overbrengen van onderzoek en administratie naar landen waar minder kosten worden 
gemaakt, zou betekenen dat met dezelfde begroting meer kan worden uitgegeven aan 
onderzoek en/of uitbreiding van de onderzoekinfrastructuur. 6% is het percentage voor de 
administratieve kosten uit hoofde van andere programma's.

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 11
Artikel 4, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma worden uitgevoerd 
met inachtneming van de fundamentele 
ethische beginselen. 

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma worden uitgevoerd 
met inachtneming van de fundamentele 
ethische beginselen.  Wezenlijk doel van de 
onderzoekactiviteiten is het leveren van een 
bijdrage aan enerzijds de veiligheid van het 
vreedzame gebruik van kernenergie 
(Safety) en anderzijds het voorkomen van 
het misbruik daarvan voor militaire 
doeleinden (Security).

Or. de

Motivering

Gezien de meest recente ontwikkelingen is het van wezenlijk belang dat in het kader van de 
onderzoekactiviteiten op het gebied van kernenergie ook aandacht wordt geschonken aan 
"Safety" en "Security".
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Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 12
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
excellentie, impact en uitvoering, en binnen 
dit kader kunnen in het werkprogramma 
bepaalde eisen, wegingen en drempels 
worden gespecificeerd of aangevuld. 

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
excellentie, impact, uitvoering en een 
optimale inzet van menskracht en 
financiële middelen, en binnen dit kader 
kunnen in het werkprogramma bepaalde 
eisen, wegingen en drempels worden 
gespecificeerd of aangevuld. 

Or. sl

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 13
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
excellentie, impact en uitvoering, en binnen 
dit kader kunnen in het werkprogramma 
bepaalde eisen, wegingen en drempels 
worden gespecificeerd of aangevuld. 

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
excellentie, de bijdrage die wordt geleverd 
aan duurzaamheid, impact en uitvoering, en 
binnen dit kader kunnen in het 
werkprogramma bepaalde eisen, wegingen 
en drempels worden gespecificeerd of 
aangevuld. 

Or. es

Motivering

De geselecteerde projecten moeten in overeenstemming zijn met de duurzaamheidscriteria en 
de doelstellingen van de Strategie van Lissabon van de Europese Unie.
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 14
Artikel 7, lid 3

3. De Commissie licht het comité regelmatig 
in over het algemene verloop van de 
uitvoering van het specifiek programma, en 
verstrekt het informatie over alle op grond 
van dit programma gefinancierde OTO-
acties.

3. De Commissie licht het comité regelmatig 
in over het algemene verloop van de 
uitvoering van het specifiek programma, en 
verstrekt het informatie over alle op grond 
van dit programma gefinancierde OTO-
acties.

Deze informatie is te allen tijde beschikbaar 
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld 
van het Europees Parlement, het Comité 
van de Regio's, het Economisch en Sociaal 
Comité en de Europese Ombudsman.

Or. es

Motivering

De Europese Ombudsman ziet toe op de goede werking van de communautaire instellingen en 
de tenuitvoerlegging van hun beleid en daarom lijkt het niet meer dan normaal om die 
instantie te belasten met de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van artikel 5 van 
het kaderprogramma met betrekking tot de inachtneming van fundamentele ethische 
beginselen bij alle onder het programma vallende onderzoekactiviteiten. Ook de andere 
genoemde instanties moeten in het belang van een zo groot mogelijke transparantie op de 
hoogte worden gehouden van de ontwikkeling en de financiering van de activiteiten van het 
specifieke programma.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 15
Bijlage, Deel 1, Inleiding, alinea 1

Kernenergie is de belangrijkste bron van 
koolstofvrije elektriciteit voor het stroomnet 
in de EU, met een geïnstalleerde capaciteit 
van circa 135 GWe, ofwel eenderde van de 
huidige energieproductie. Daarom speelt zij 
een centrale rol in de beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen in de EU, en 
draagt zij in belangrijke mate bij aan de 
verbetering van de onafhankelijkheid, 
continuïteit en diversiteit van de 
energievoorziening in de Unie.

Onverminderd de inspanningen die de 
Europese Unie zich getroost en zich moeten 
blijven getroosten bij het onderzoek naar 
hernieuwbare energiebronnen, kan 
kernenergie een belangrijke rol spelen bij 
de totstandkoming van een veilige en 
duurzame energievoorziening in de EU.
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Or. es

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de nadruk te leggen op het feit dat de EU sterk inzet op 
onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen, en dit kan en moet worden gecombineerd met 
de inspanningen betreffende de opwekking van energie uit schone en veilige bronnen, zoals 
energie die met het ITER-systeem kan worden verkregen door middel van kernfusie.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 16
Bijlage, Deel 1, Inleiding, alinea 2

Op de langere termijn zou door middel van 
kernfusie een bijna onbeperkte hoeveelheid 
schone energie kunnen worden opgewekt, 
waarbij ITER de onontbeerlijke volgende 
stap in het proces naar dit uiteindelijke doel 
vormt. De uitvoering van het ITER-project 
staat daarom centraal in de huidige EU-
strategie, maar dit moet gepaard gaan met 
een sterk en geconcentreerd Europees O&O-
programma ter voorbereiding op de 
exploitatie van ITER en om de 
technologieën en kennisbasis die tijdens en 
na het gebruik van ITER noodzakelijk zijn, 
te ontwikkelen.

In dit verband vormt ITER de 
onontbeerlijke volgende stap in het proces 
naar dit uiteindelijke doel. De uitvoering van 
het ITER-project staat daarom centraal in de 
huidige EU-strategie, maar dit moet gepaard 
gaan met een sterk en geconcentreerd 
Europees O&O-programma ter 
voorbereiding op de exploitatie van ITER en 
om de technologieën en kennisbasis die 
tijdens en na het gebruik van ITER 
noodzakelijk zijn, te ontwikkelen.

Or. es

Motivering

Dit amendement, waarover alleen kan worden gestemd wanneer de tekst zoals die door de 
indiener wordt voorgesteld voor alinea 1 wordt goedgekeurd, vloeit voort uit de gedachte dat 
kernenergie niet de enige voor de Unie openstaande optie is voor het bieden van garanties 
voor de veiligheid van de energievoorziening en beëindiging van de afhankelijkheid van 
vervuilende energiebronnen: de Unie zet juist sterk in op bevordering van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen.
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 17
Bijlage, Deel 1, Inleiding, alinea 2

Op de langere termijn zou door middel van 
kernfusie een bijna onbeperkte hoeveelheid 
schone energie kunnen worden opgewekt, 
waarbij ITER de onontbeerlijke volgende 
stap in het proces naar dit uiteindelijke doel 
vormt. De uitvoering van het ITER-project 
staat daarom centraal in de huidige EU-
strategie, maar dit moet gepaard gaan met 
een sterk en geconcentreerd Europees O&O-
programma ter voorbereiding op de 
exploitatie van ITER en om de 
technologieën en kennisbasis die tijdens en 
na het gebruik van ITER noodzakelijk zijn, 
te ontwikkelen.

Op de langere termijn zou door middel van 
kernfusie een bijna onbeperkte hoeveelheid 
schone energie kunnen worden opgewekt, 
waarbij ITER een belangrijke volgende stap 
in het proces naar dit uiteindelijke doel 
vormt. De uitvoering van het ITER-project 
staat daarom centraal in de huidige EU-
strategie, maar dit moet gepaard gaan met 
een sterk en geconcentreerd Europees O&O-
programma ter voorbereiding op de 
exploitatie van ITER en om de 
technologieën en kennisbasis die tijdens en 
na het gebruik van ITER noodzakelijk zijn, 
te ontwikkelen.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 18
Bijlage, Deel 2, punt 2.1, titel "Activiteiten", punt (ii), allinea 1

Om de keuzen die zijn gemaakt in verband 
met het ITER-project te consolideren en 
voorbereidingen te treffen voor een snelle 
start, komt er een speciaal fysisch en 
technologisch programma waarmee de 
benodigde tijd en kosten voor het bereiken 
van de basisdoelstellingen van ITER 
aanzienlijk zullen worden teruggedrongen. 
Het zal worden uitgevoerd door middel van 
gezamenlijke experimentele, theoretische en 
modelleringsactiviteiten, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de JET-faciliteiten en 
andere installaties binnen de associaties. Dit 
programma dat moet garanderen dat Europa 
de nodige invloed heeft op het ITER-project, 
zal een voorbereiding zijn op een grote rol 
van Europa bij de exploitatie van ITER. Dit 
programma omvat:

Om de keuzen die zijn gemaakt in verband 
met het ITER-project te consolideren en 
voorbereidingen te treffen voor een snelle 
start, komt er een speciaal fysisch en 
technologisch programma waarmee de 
benodigde tijd en kosten voor het bereiken 
van de basisdoelstellingen van ITER 
aanzienlijk zullen worden teruggedrongen. 
Het zal worden uitgevoerd door middel van 
gezamenlijke experimentele, theoretische en 
modelleringsactiviteiten, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de JET-faciliteiten, de 
inrichtingen voor toroïdale magnetische 
opsluiting (in alle lidstaten reeds bestaande 
of in aanbouw zijnde tokamaks, stellarators 
en RFP's) en andere installaties binnen de 
associaties. Dit programma dat moet 
garanderen dat Europa de nodige invloed 
heeft op het ITER-project, zal een 
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voorbereiding zijn op een grote rol van 
Europa bij de exploitatie van ITER. Dit 
programma omvat:

Or. es

Motivering

Door het specifiek noemen van tokamaks en stellarators als inrichtingen voor toroïdale 
magnetische opsluiting worden de activiteiten van het Europese fusieprogramma precies 
weergegeven.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 19
Bijlage, Deel 2, punt 2.1, titel "Activiteiten", punt (iii), streepje 2 bis (nieuw)

- specifieke studies betreffende lithium als 
bron voor het verkrijgen van tritium, 
koelsystemen en robotica voor 
werkzaamheden in radioactieve 
omgevingen. Motorisering en 
automatisering voor het op afstand volgen 
van experimenten;

Or. es

Motivering

Het onderzoek naar materialen, dat tot dusverre een onregelmatige ontwikkeling heeft 
gekend, moet een meer stabiele basis krijgen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 20
Bijlage, Deel 2, punt 2.1, titel "Activiteiten", punt (v), streepje 2

– voortgezette opleiding voor ingenieurs en 
onderzoekers op post-graduate en post-doc 
niveau, waaronder het gebruik van 
faciliteiten in het programma als 
opleidingsplatforms en speciale seminars en 
workshops;

– voortgezette opleiding voor ingenieurs en 
onderzoekers op post-graduate en post-doc 
niveau, waaronder het gebruik van 
faciliteiten in het programma als 
opleidingsplatforms. Steun zal worden 
verleend voor een Europese Masters en 
PhD in fusiefysica en -engineering, die 
uitzicht biedt op een specifieke kwalificatie 
en daarmee academische erkenning, om te 
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bereiken dat studenten voor deze 
specialiteit kiezen. Er zullen speciale 
seminars en workshops worden gehouden 
en ook zullen in het hoger onderwijs en aan 
het begin van het universitair onderwijs 
andere opleidings- en 
voorlichtingsprogramma's worden 
uitgevoerd waarin de studie van de 
fusiefysica en -energie  als een mogelijke 
en aantrekkelijke beroepskeuze wordt 
voorgesteld;

Or. es

Motivering

In dit amendement wordt het in het kader van het verslag-Buzek gedane voorstel voor een 
Europees PhD overgenomen, maar tevens nadruk gelegd op andere educatieve acties en 
initiatieven die toekomstige specialisten moeten aanmoedigen zich voor dit terrein te gaan 
interesseren en waarmee het beeld van magere resultaten en geringe waardering, die hen 
voor andere specialismen doen kiezen, moet worden gecorrigeerd.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 21
Bijlage, Deel 2, punt 2.1, titel "Activiteiten", punt (v), streepje 3 bis (nieuw)

- bevorderen octrooiering;

Or. es

Motivering

De bevordering van onderzoek en opleiding moet leiden tot een groter aantal octrooien. Dat 
zou betekenen dat de doelstellingen van dit programma goed worden ingevuld.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Bijlage, Deel 2, punt 2.1, titel "Activiteiten", punt (v bis) (nieuw)

(v bis) Technologieoverdracht
ITER vereist nieuwe, flexibelere  
organisatorische structuren, waardoor het 
proces van innovatie en technologische 
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vooruitgang die door ITER worden 
gegenereerd, snel naar de industrie kunnen 
worden overgeheveld, zodat de uitdaging 
om de Europese industrie een grote 
concurrentiekracht te geven, kan worden 
waargemaakt.

Or. es

Motivering

Dat ITER in Europa blijft betekent betekent dat de leidende positie in de te ontwikkelen 
nieuwe technologieën in de toekomst wordt versterkt, hetgeen de Europese industrie ten 
goede komt en haar meer concurrentiekracht verschaft ten opzichte van de Verenigde Staten 
en Japan. Als met deze gegevens behoorlijke vooruitgang wordt gemaakt, ligt de toekomstige 
ontwikkeling van energiecentrales in handen van Europese ondernemingen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 23
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, alinea 1

Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden 
zullen “indirecte” acties onder contract 
worden uitgevoerd. Er bestaan binnen het 
programma echter belangrijke horizontale 
verbanden, en voor de interacties tussen de 
verschillende activiteiten moet een juiste 
plaats worden gevonden. Cruciaal zijn in dit 
opzicht steun voor opleidingsactiviteiten en 
onderzoeksinfrastructuren. Opleiding moet 
een belangrijk aspect van alle door de EU 
gefinancierde projecten in deze sector 
vormen. Samen met de steun voor de 
infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van kernfysica. 

Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden 
zullen “indirecte” acties onder contract 
worden uitgevoerd. Bij de vaststelling van 
de prioriteiten onder de verschillende 
gebieden is veiligheid het belangrijkste 
criterium, terwijl het onderzoek naar
reactorsystemen in de meeste gevallen zal
worden overgelaten aan 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten. Er bestaan binnen het 
programma echter belangrijke horizontale 
verbanden, en voor de interacties tussen de 
verschillende activiteiten moet een juiste 
plaats worden gevonden. Cruciaal zijn in dit 
opzicht steun voor opleidingsactiviteiten en 
onderzoeksinfrastructuren. Opleiding moet 
een belangrijk aspect van alle door de EU 
gefinancierde projecten in deze sector 
vormen. Samen met de steun voor de 
infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van kernfysica. 

Or. en
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Motivering

Veiligheid is in het kader van alle verschillende technologieên in Europa de belangrijkste 
drijfveer achter alle activiteiten van de EU in het kader van onderzoek op het gebied van 
kernsplijting. Met name ontwerpen of implementaties van nieuwe reactorsystemen zullen 
worden overgelaten aan intergouvernementele overeenstemming, die de weerspiegeling vormt 
van de verschillende benaderingen van lidstaten op dit terrein.

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 24
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, alinea 1

Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden 
zullen “indirecte” acties onder contract 
worden uitgevoerd. Er bestaan binnen het 
programma echter belangrijke horizontale 
verbanden, en voor de interacties tussen de 
verschillende activiteiten moet een juiste 
plaats worden gevonden. Cruciaal zijn in dit 
opzicht steun voor opleidingsactiviteiten en 
onderzoeksinfrastructuren. Opleiding moet 
een belangrijk aspect van alle door de EU 
gefinancierde projecten in deze sector 
vormen. Samen met de steun voor de 
infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van kernfysica. 

Bij alle activiteiten in de Europese Unie op 
het gebied van kernsplijtingsonderzoek is 
veiligheid het belangrijkste criterium. 
Daarbij gaat het enerzijds om de veiligheid 
van de energieproducerende installaties 
(Safety) en anderzijds om het voorkomen 
van misbruik voor militaire en
terroristische doeleinden (Security).Op vijf 
hieronder gespecificeerde gebieden zullen 
“indirecte” acties onder contract worden 
uitgevoerd. Er bestaan binnen het 
programma echter belangrijke horizontale 
verbanden, en voor de interacties tussen de 
verschillende activiteiten moet een juiste 
plaats worden gevonden. Cruciaal zijn in dit 
opzicht steun voor opleidingsactiviteiten en 
onderzoeksinfrastructuren. Opleiding moet 
een belangrijk aspect van alle door de EU 
gefinancierde projecten in deze sector 
vormen. Samen met de steun voor de 
infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van kernfysica. 

Or. de

Motivering

Het begrip veiligheid omvat twee aspecten, enerzijds de veiligheid op het gebied van het 
gebruik van installaties (Safety) en anderzijds de veiligheid met betrekking tot elke vorm van 
misbruik (Security).
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 25
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, alinea 1

Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden 
zullen “indirecte” acties onder contract 
worden uitgevoerd. Er bestaan binnen het 
programma echter belangrijke horizontale 
verbanden, en voor de interacties tussen de 
verschillende activiteiten moet een juiste 
plaats worden gevonden. Cruciaal zijn in dit 
opzicht steun voor opleidingsactiviteiten en 
onderzoeksinfrastructuren. Opleiding moet 
een belangrijk aspect van alle door de EU 
gefinancierde projecten in deze sector 
vormen. Samen met de steun voor de 
infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van kernfysica. 

Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden 
zullen “indirecte” acties onder contract 
worden uitgevoerd. Er bestaan binnen het 
programma echter belangrijke horizontale 
verbanden, en voor de interacties tussen de 
verschillende activiteiten moet een juiste 
plaats worden gevonden. Cruciaal zijn in dit 
opzicht steun voor opleidingsactiviteiten, 
uitwisseling van wetenschappelijke en 
technologische informatie en 
onderzoeksinfrastructuren. Opleiding moet 
een belangrijk aspect van alle door de EU 
gefinancierde projecten in deze sector 
vormen. Samen met de steun voor de 
infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van kernfysica. 

Or. es

Motivering

Opleidingsactiviteiten moeten hand in hand gaan met informatieactiviteiten, en dan moet in 
de allereerste plaats worden gedacht aan de uitwisseling van wetenschappelijke en 
technologische gegevens.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 26
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, alinea 1 bis (nieuw)

Omdat er belangrijke problemen zijn die 
het verdere gebruik van kernsplijting in de 
EU in het gedrang brengen, moeten er 
inspanningen worden gedaan ter 
verzekering en perfectionering van de 
huidige veiligheidsniveau's en om ervoor te 
zorgen dat verbetering van de 
stralingsbescherming een prioritair  
onderdeel van het optreden van de 
Gemeenschap zal blijven uitmaken. De 
belangrijkste kwesties zijn die van de 
exploitatieveiligheid en het beheer van 
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langlevende afvalstoffen, die allebei 
worden aangepakt door voortgezet 
onderzoek op technisch gebied, maar die 
ook een politiek en maatschappelijk 
antwoord moeten krijgen. Bij elk gebruik 
van straling, in zowel het geheel van de 
industrie als de medische sector, is het 
centrale beginsel steeds de bescherming 
van mens en milieu. Bovendien hangt dit 
alles samen met sleutelvraagstukken zoals 
de splijtstofkringloop, de chemie van 
actiniden, onderzoek naar de biologische 
gevolgen van straling, alsmede 
risicoanalyses, veiligheidsevaluatie en zelfs 
maatschappelijke en governancekwesties.

Or. es

Motivering

In dit amendement wordt de tekst overgenomen die door de Commissie in COM(2005)0119 
werd voorgesteld voor het zevende kaderprogramma. Bovendien is duidelijk dat de EU verder 
zal moeten gaan met onderzoek ter verbetering van de veiligheid en de behandeling van 
kernafval.Oonderzoek naar de biologische gevolgen van straling zou een bijdrage kunnen 
leveren aan de verbetering van de bestaande criteria met betrekking tot stralingsbescherming 
en dosimetrie.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 27
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, alinea 3

Even belangrijke verbanden moeten tot 
stand worden gebracht met onderzoek van 
het EG-Kaderprogramma, met name met 
activiteiten op het gebied van Europese 
normen, onderwijs en opleiding, 
milieubescherming, materiaalwetenschap, 
governance, gemeenschappelijke 
infrastructuur, beveiliging, 
veiligheidscultuur en energie. Internationale 
samenwerking zal van groot belang zijn bij 
de activiteiten op veel van de thematische 
gebieden.

Even belangrijke verbanden moeten tot 
stand worden gebracht met onderzoek van 
het EG-Kaderprogramma, met name met 
activiteiten op het gebied van Europese 
normen, onderwijs, voorlichting en 
opleiding, milieubescherming, 
materiaalwetenschap, governance, 
gemeenschappelijke infrastructuur, 
beveiliging, veiligheidscultuur en energie. 
Internationale samenwerking zal van groot 
belang zijn bij de activiteiten op veel van de 
thematische gebieden.

Or. es
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Motivering

Opleidingsactiviteiten moeten hand in hand gaan met informatieactiviteiten.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 28
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (i), titel "Activiteiten", streepje 2

– Partitionering en transmutatie: OTO op 
alle technische gebieden van partitionering 
en transmutatie (P&T) om proefinstallaties 
en demonstratiesystemen te ontwikkelen 
voor de geavanceerdste 
partitioneringsprocessen en 
transmutatiesystemen, zowel subkritieke als 
kritieke systemen, met het oog op de 
vermindering van de hoeveelheden en het 
gevaar van langlevend hoogradioactief afval 
dat voortkomt uit de behandeling van 
verbruikte splijtstof. Ook zal onderzoek 
worden gedaan naar het potentieel van 
concepten waarbij tijdens het nucleaire 
energieopwekkingsproces minder afval 
wordt geproduceerd, waaronder het 
efficiëntere gebruik van splijtstoffen in 
bestaande reactoren.

– Partitionering en transmutatie: OTO op 
alle technische gebieden van partitionering 
en transmutatie (P&T) om proefinstallaties 
en demonstratiesystemen te ontwikkelen 
voor de geavanceerdste 
partitioneringsprocessen en 
transmutatiesystemen, zowel subkritieke als 
kritieke systemen, met het oog op de 
vermindering van de hoeveelheden en het 
gevaar van langlevend hoogradioactief afval 
dat voortkomt uit de behandeling van 
verbruikte splijtstof. 

Or. en

Motivering

In deze alinea wordt verwezen naar duurzame nucleaire systemen en daarom moet de tekst 
worden verplaatst naar het punt met betrekking tot Duurzame nucleaire systemen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 29
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (ii), titel "Activiteiten", streepje 1

– Veiligheid van nucleaire installaties: OTO 
op het gebied van exploitatieveiligheid van 
bestaande en toekomstige nucleaire 
installaties, met name het beoordelen en 
beheren van de levensduur van centrales, 
veiligheidscultuur, geavanceerde 

– Veiligheid van nucleaire installaties: OTO 
op het gebied van exploitatieveiligheid van 
bestaande en toekomstige nucleaire 
installaties, met name het beoordelen en 
beheren van de levensduur van centrales, 
veiligheidscultuur (het risico van menselijke 
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veiligheidsbeoordelingsmethoden, digitale 
simulatie-instrumenten, instrumenten en 
controle, en preventie en verzachting van 
ernstige ongevallen, met daaraan gekoppelde 
activiteiten om het kennisbeheer te 
optimaliseren en de vaardigheden in stand te 
houden. 

en organisatorische fouten tot een 
minimum beperken), geavanceerde 
veiligheidsbeoordelingsmethoden, digitale 
simulatie-instrumenten, instrumenten en 
controle, en preventie en verzachting van 
ernstige ongevallen, met daaraan gekoppelde 
activiteiten om het kennisbeheer te 
optimaliseren en de vaardigheden in stand te 
houden. 

Or. es

Motivering

Niet alleen moet uitdrukkelijk worden gewezen op het risico van menselijke fouten, maar moet 
ook de zogenoemde "organisatorische fout" worden genoemd, want het is aangetoond dat 
zich ook in zeer betrouwbare installaties een fout in de organisatorische keten van het 
productieproces kan voordoen die fataal is of tot ongelukken kan leiden.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 30
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (ii), titel "Activiteiten", streepje 2

– Duurzame nucleaire systemen: OTO om 
de efficiëntie van de huidige systemen en 
splijtstoffen te verbeteren en om, in 
samenwerking met de internationale 
inspanningen op dit gebied als het 
“Generation IV International Forum”, 
aspecten te onderzoeken van geselecteerde 
geavanceerde reactorsystemen om hun 
potentieel, het tegengaan van proliferatie en 
hun langetermijnduurzaamheid te 
beoordelen, met inbegrip van activiteiten op 
het gebied van fundamenteel onderzoek 
(vooral materiaalwetenschap) en de studie 
naar de splijtstofcyclus en innovatieve 
splijtstoffen. 

– Duurzame nucleaire systemen: OTO om 
de efficiëntie van de huidige systemen en 
splijtstoffen te verbeteren en om, in 
samenwerking met de internationale 
inspanningen op dit gebied als het 
“Generation IV International Forum”, 
aspecten te onderzoeken van geselecteerde 
geavanceerde reactorsystemen om hun 
potentieel, het tegengaan van proliferatie en 
hun langetermijnduurzaamheid te 
beoordelen, met inbegrip van activiteiten op 
het gebied van fundamenteel onderzoek 
(vooral materiaalwetenschap) en de studie 
naar de splijtstofcyclus en innovatieve 
splijtstoffen. Ook zal onderzoek worden 
gedaan naar het potentieel van concepten 
waarbij tijdens het nucleaire 
energieopwekkingsproces minder afval 
wordt geproduceerd, waaronder het 
efficiëntere gebruik van splijtstoffen in 
bestaande reactoren.

Or. en
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 31
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (iii), titel "Doelstellingen", alinea 2

Een belangrijke doelstelling van dit 
onderzoek is de controverse over het risico 
van langdurige blootstelling aan lage doses 
straling te helpen oplossen. De oplossing 
van dit wetenschappelijke en politieke 
probleem heeft potentieel belangrijke 
gevolgen voor het gebruik van straling in de 
medische wetenschap en in de industrie waar 
het de kosten en/of de gezondheid betreft. 

De belangrijke doelstellingen van dit 
onderzoek worden gevormd door het 
leveren van bijdragen aan de oplossing van
de controverse over het risico van langdurige 
blootstelling aan lage doses straling. De 
oplossing van dit wetenschappelijke en 
politieke probleem heeft potentieel 
belangrijke gevolgen voor het gebruik van 
straling in de medische wetenschap en in de 
industrie waar het de kosten en/of de 
gezondheid betreft. Ook zal steun worden 
verleend voor de ontwikkeling van micro-
en nanodosimetrie en de desbetreffende 
modellen, waardoor meer inzicht kan 
worden verkregen in het verband tussen de 
blootstellingsdoses en de moleculaire en 
cellulaire effecten.

Or. es

Motivering

Schade als gevolg van straling hangt nauw samen met de blootstellingsdosis, maar voor een 
beter begrip van stralingsschade is het nodig ook meer te weten over de ruimtelijke spreiding 
van de effecten van straling, d.w.z. welke weg door de belaste deeltjes wordt afgelegd. DNA 
bevat namelijk ook overbodige informatie, en cellen kunnen de schade die door individuele 
stralingsincidenten wordt veroorzaakt, herstellen. Wanneer de stralingsdichtheid echter hoog 
is, wordt het herstelproces nadelig beïnvloed, hetgeen kan leiden tot necrose, mutaties en in 
sommige gevallen tot het ontstaan van tumoren.  

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 32
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (iii), titel "Doelstellingen", alinea 2

Een belangrijke doelstelling van dit 
onderzoek is de controverse over het risico 
van langdurige blootstelling aan lage doses 
straling te helpen oplossen. De oplossing 
van dit wetenschappelijke en politieke
probleem heeft potentieel belangrijke 

Een belangrijke doelstelling van dit 
onderzoek is de controverse over het risico 
van langdurige blootstelling aan lage doses 
straling te helpen oplossen. De oplossing 
van dit wetenschappelijke probleem heeft 
potentieel belangrijke gevolgen voor het 
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gevolgen voor het gebruik van straling in de 
medische wetenschap en in de industrie waar 
het de kosten en/of de gezondheid betreft. 

gebruik van straling in de medische 
wetenschap en in de industrie waar het de 
kosten en/of de gezondheid betreft. 

Or. sl

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 33
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (v), Titel

(v) Menselijke hulpbronnen en opleiding (v) Menselijke hulpbronnen, mobiliteit, 
onderwijs en opleiding

Or. es

Motivering

Om de titel meer te doen aansluiten bij de werkelijke inhoud.

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 34
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (v), titel "Doelstellingen"

Vanwege de zorg die in alle kernsplijtings-
en stralingsbeschermingssectoren bestaat 
met betrekking tot de handhaving van het 
vereiste hoge niveau van de deskundigheid 
en van het personeel, en de eventuele 
implicaties hiervan voor het op peil houden 
van het huidige hoge niveau van nucleaire 
veiligheid, zal de doelstelling van het 
programma zijn om via een reeks 
maatregelen de verspreiding van 
wetenschappelijke deskundigheid en 
knowhow in de hele sector te ondersteunen. 
Deze maatregelen zijn erop gericht de 
beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerde onderzoekers en technici te 
garanderen, bijvoorbeeld via een verbeterde 
coördinatie tussen de opleidingsinstellingen 
in de EU om te garanderen dat de 
kwalificaties in alle lidstaten gelijkwaardig 
zijn, of door de opleiding en de mobiliteit 
van studenten en wetenschappers te 

Vanwege de zorg die in alle kernsplijtings-
en stralingsbeschermingssectoren bestaat 
met betrekking tot de handhaving van het 
vereiste hoge niveau van de deskundigheid 
en van het personeel, en de eventuele 
implicaties hiervan voor het op peil houden 
van het huidige hoge niveau van nucleaire 
veiligheid, zal de doelstelling van het 
programma zijn om via een reeks 
maatregelen de verspreiding van 
wetenschappelijke deskundigheid en 
knowhow in de hele sector te ondersteunen. 
Deze maatregelen zijn erop gericht de 
beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerde onderzoekers en technici te 
garanderen, bijvoorbeeld via een verbeterde 
coördinatie tussen de opleidingsinstellingen 
in de EU om te garanderen dat de 
kwalificaties in alle lidstaten gelijkwaardig 
zijn, of door de opleiding en de mobiliteit 
van studenten en wetenschappers te 
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faciliteren. Alleen een werkelijk Europese 
benadering kan voor de nodige stimulansen 
en geharmoniseerd hoger onderwijs en 
geharmoniseerde opleiding zorgen, waarmee 
de mobiliteit van een nieuwe generatie 
wetenschappers wordt vergemakkelijkt en 
waarmee zorg wordt gedragen voor de 
opleidingsbehoeften die ingenieurs 
gedurende hun hele carrière zullen hebben, 
geconfronteerd als zij zijn met de 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen in een steeds meer geïntegreerde 
nucleaire sector.

faciliteren.Het programma omvat ook 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
excellerende jongeren kernsplijting als een 
interessant carrièreperspectief zien. Alleen 
een werkelijk Europese benadering kan voor 
de nodige stimulansen en geharmoniseerd 
hoger onderwijs en geharmoniseerde 
opleiding zorgen, waarmee de mobiliteit van 
een nieuwe generatie wetenschappers wordt 
vergemakkelijkt en waarmee zorg wordt 
gedragen voor de opleidingsbehoeften die 
ingenieurs gedurende hun hele carrière 
zullen hebben, geconfronteerd als zij zijn 
met de wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen in een steeds meer geïntegreerde 
nucleaire sector.

Or. sl

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 35
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (v), titel "Doelstellingen"

Vanwege de zorg die in alle kernsplijtings-
en stralingsbeschermingssectoren bestaat 
met betrekking tot de handhaving van het 
vereiste hoge niveau van de deskundigheid 
en van het personeel, en de eventuele 
implicaties hiervan voor het op peil houden 
van het huidige hoge niveau van nucleaire 
veiligheid, zal de doelstelling van het 
programma zijn om via een reeks 
maatregelen de verspreiding van 
wetenschappelijke deskundigheid en 
knowhow in de hele sector te ondersteunen. 
Deze maatregelen zijn erop gericht de 
beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerde onderzoekers en technici te 
garanderen, bijvoorbeeld via een verbeterde 
coördinatie tussen de opleidingsinstellingen 
in de EU om te garanderen dat de 
kwalificaties in alle lidstaten gelijkwaardig 
zijn, of door de opleiding en de mobiliteit 
van studenten en wetenschappers te 
faciliteren. Alleen een werkelijk Europese 
benadering kan voor de nodige stimulansen 

Vanwege de zorg die in alle kernsplijtings-
en stralingsbeschermingssectoren bestaat 
met betrekking tot de handhaving van het 
vereiste hoge niveau van de deskundigheid 
en van het personeel, en de eventuele 
implicaties hiervan voor het op peil houden 
van het huidige hoge niveau van nucleaire 
veiligheid, zal de doelstelling van het 
programma zijn om via een reeks 
maatregelen de verspreiding van 
wetenschappelijke deskundigheid en 
knowhow in de hele sector te ondersteunen. 
Deze maatregelen zijn erop gericht zo snel 
mogelijk de beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerde onderzoekers, ingenieurs, 
fysici, psychologen (gespecialiseerd in 
organisatiesystemen) en technici te 
garanderen, bijvoorbeeld via een verbeterde 
coördinatie tussen de opleidingsinstellingen 
in de EU om te garanderen dat de 
kwalificaties in alle lidstaten gelijkwaardig 
zijn, of door de opleiding en de mobiliteit 
van studenten en wetenschappers te 
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en geharmoniseerd hoger onderwijs en 
geharmoniseerde opleiding zorgen, waarmee 
de mobiliteit van een nieuwe generatie 
wetenschappers wordt vergemakkelijkt en 
waarmee zorg wordt gedragen voor de 
opleidingsbehoeften die ingenieurs 
gedurende hun hele carrière zullen hebben, 
geconfronteerd als zij zijn met de 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen in een steeds meer geïntegreerde 
nucleaire sector.

faciliteren. Alleen een werkelijk Europese 
benadering kan voor de nodige stimulansen 
en geharmoniseerd hoger onderwijs en 
geharmoniseerde opleiding zorgen, waarmee 
de mobiliteit van een nieuwe generatie 
wetenschappers wordt vergemakkelijkt en 
waarmee zorg wordt gedragen voor de 
opleidingsbehoeften die ingenieurs 
gedurende hun hele carrière zullen hebben, 
geconfronteerd als zij zijn met de 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen in een steeds meer geïntegreerde 
nucleaire sector.

Or. es

Motivering

Een sociotechnische blik op het productiebeheer zal zonder twijfel de bevordering van de 
veiligheid in kerncentrales ten goede komen. Hiertoe zijn geschikte specialisten nodig.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 36
Bijlage, Deel 2, punt 2.2, punt (v), titel "Activiteiten", streepje 1

– Opleiding: Coördinatie van nationale 
programma’s en voorziening in algemene 
opleidingsbehoeften op het gebied van 
nucleaire wetenschap en technologie via een 
reeks instrumenten, waaronder 
concurrerende, als onderdeel van algemene 
ondersteuning van personeel op alle 
thematische gebieden. Dit omvat 
ondersteuning van opleidingscursussen en 
opleidingsnetwerken.

– Opleiding: Coördinatie van nationale 
programma’s en voorziening in algemene 
opleidingsbehoeften op het gebied van 
nucleaire wetenschap en technologie via een 
reeks instrumenten, waaronder 
concurrerende, als onderdeel van algemene 
ondersteuning van personeel op alle 
thematische gebieden. Dit omvat 
ondersteuning van opleidingscursussen, 
bijeenkomsten voor de uitwisseling van 
informatie en computerprogramma's en 
opleidingsnetwerken. Anderzijds kan door 
middel van de doelstellingen van het 
specifieke  "Mensen"-programma en 
andere relevante acties in verband met de 
opleiding van specialisten, worden bereikt 
dat excellerende jongeren zich 
aangetrokken voelen tot de kernsplijting als 
hun toekomstige arbeidsterrein.

Or. es
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Motivering

In de huidige situatie ontlenen hoogpresterende jongeren aan andere arbeidsterreinen dan 
kernsplijting meer sociale waardering. Het is belangrijk deze tendens te corrigeren want een 
gebrek aan goede specialisten kan leiden tot minder betrouwbaarheid en ernstige 
veiligheidsproblemen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 37
Bijlage, Deel 3 bis (nieuw)

3 bis. VERSPREIDING
Het is noodzakelijk te werken aan de 
verspreiding van informatie over 
kernenergie onder de burgers en hun 
vertegenwoordigers door middel van 
meerjarige voorlichtingscampagnes over 
kernenergie ter aanmoediging van de 
discussie en vergemakkeljking van de 
besluitvorming. Voor een zo groot 
mogelijke doelmatigheid moeten deze 
campagnes worden opgezet met 
gebruikmaking van aan de sociale 
wetenschappen ontleende methoden.
In aanmerking nemend dat een basis voor 
vergelijking met andere energiebronnen 
van wezenlijk belang is voor een beter 
begrip van de gevolgen van het gebruik van 
kernenergie, wordt voorts in alle 
aangemoedigde of gestimuleerde 
voorlichtingscampagnes aandacht besteed 
aan en een toelichting gegeven op de 
inspanningen die de EU op andere niveau's 
levert voor de bevordering van andere
energiebronnen, met een bijzonder accent 
op hernieuwbare energiebronnen.

Or. es

Motivering

Om de burgers meer inzicht te geven in de maatregelen van het specifieke programma 
"Euratom" moet een adequate verspreiding van informatie daarover worden bevorderd door 
uit te leggen wat het belang van kernenergie is en het maatschappelijk debat aan te 
zwengelen. De tweede alinea moet de aandacht vestigen op de belangrijke inspanningen van 
de Europese Unie voor de bevordering en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.
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