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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van 
eigen acties moet worden uitgevoerd op grond van het zevende kaderprogramma (2007-
2011) van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks-
en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0444)1,

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en 
met name artikel 7 van dat Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0385/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 119, tweede alinea van het 
Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Het GCO neemt deel aan de 
Europese netwerken voor de veiligheid 
van kernreactoren die ten doel hebben de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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nationale normen op veiligheidsgebied zo 
veel mogelijk te harmoniseren. In verband 
met het kaderprogramma zou het zinvol 
zijn dat het GCO op grond van zijn 
expertise zijn deelname hieraan
intensiveert om de communautaire 
veiligheidsnormen voor de planning, de 
bouw en de exploitatie van reactoren en 
opwerkingsinstallaties in de Europese 
Unie vast te kunnen leggen. Op deze wijze 
zou een bijdrage geleverd worden aan de 
vaststelling van een codex voor nucleaire 
veiligheid  in de Europese Unie doordat 
de verschillende nationale normen in het 
belang van een hoge mate van nucleaire 
veiligheid in de Unie geharmoniseerd 
zouden kunnen worden.

Motivering

De formulering van minimumnormen voor de exploitatie en de uitrusting van kernreactoren is 
in het algemeen belang van de Europese Unie. Deze minimumnormen zouden in een 
gemeenschappelijke, transparante en op consensus gerichte dialoog op basis van de stand 
van wetenschap en techniek moeten worden opgesteld. Het GCO zou daarbij een belangrijke 
coördinerende rol moeten spelen. De formulering van deze minimumnormen is in het belang 
van alle burgers en komt op basis van de grensoverschrijdende thematiek ook aan die 
lidstaten ten goede die op grond van hun soevereiniteit afzien van de exploitatie of de bouw 
van kernreactoren.

Amendement 2
Overweging 9

(9) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit specifiek 
programma moeten de fundamentele 
ethische beginselen respecteren, inclusief 
die welke zijn neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie.

(9) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit specifiek 
programma moeten de fundamentele 
ethische beginselen respecteren, inclusief 
die welke zijn neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie.
Bovendien moet de publieke acceptatie 
van deze activiteiten worden bevorderd.

Motivering

De onderzoeksinspanningen van het GCO op dit gebied dienen een gemeenschappelijk 
Europees veiligheidsbelang dat niet ophoudt bij de landsgrenzen. De publieke acceptatie van 
dit onderzoek is uit democratisch gezichtspunt belangrijk en zou om die reden moeten worden 
bevorderd.
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Amendement 3
Overweging 10

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk 
voor derden en in mindere mate de 
exploitatie van de intellectuele eigendom.

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer, naast werk voor derden, 
deelname aan de acties onder contract van 
het kaderprogramma, waarbij gestreefd 
zou moeten worden naar een 
verdubbeling van de huidige actviteiten,  
en in mindere mate de exploitatie van de 
intellectuele eigendom.

Motivering

Het GCO zou ook in de toekomst absoluut moeten kunnen blijven deelnemen aan acties onder 
contract. De huidige inspanningen op dit gebied zouden moeten worden verdubbeld. Ook 
werk voor derden en de exploitatie van de intellectuele eigendom zouden geoorloofd moeten 
blijven zijn. Dit zorgt voor een automatische kwaliteitscontrole en handhaving van de hoge 
mate van uitmuntendheid en efficiëntie van het GCO.

Amendement 4
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Het GCO moet ervoor zorgen dat 
zijn uitmuntende wetenschappelijke 
niveau gehandhaafd wordt, om zijn taken 
steeds beter te kunnen vervullen en moet 
daarom zijn eigenlijke 
onderzoeksactiviteiten intensiveren, 
ongeacht de activiteiten die direct gericht 
zijn op het voorzien in de behoeften van 
het gemeenschappelijk beleid. 

Motivering

Zoals reeds vaker door het beoordelingscomité werd benadrukt moet het GCO een evenwicht 
zien te vinden tussen zijn dienstverlenende taak en zijn eigenlijke onderzoekstaken, die 
onontbeerlijk zijn om zijn wetenschappelijk niveau te handhaven; zie ook amendement 6.

Amendement 5
Overweging 10 ter (nieuw)

(10 ter) Het GCO zorgt er in het kader van 
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zijn werkzaamheden voor dat in het 
wetenschappelijk onderzoek in gelijke 
mate rekening wordt gehouden met de 
positie en de rol van beide geslachten. 
Daardoor moet de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling 
ongeacht het geslacht worden 
gegarandeerd.

Motivering

Het GCO discrimineert in zijn werkzaamheden uiteraard niet op grond van geslacht. De 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling ongeacht het geslacht moet worden 
gegarandeerd.

Amendement 6
Bijlage, afdeling 2, "Aanpak", alinea 4 bis (nieuw)

Het GCO zorgt ervoor dat zijn 
uitmuntende wetenschappelijke niveau 
wordt gehandhaafd om zijn taken steeds 
beter te vervullen en intensiveert daarom 
zijn eigenlijke onderzoeksactiviteiten, 
ongeacht de activiteiten die er direct op 
gericht zijn te voorzien in de behoeften 
van het gemeenschappelijk beleid.

Motivering

Met dit amendement wordt de nieuwe overweging 10 bis in de tekst van de beschikking 
opgenomen.

Amendement 7
Bijlage, afdeling 2, "Aanpak", alinea 4 ter (nieuw)

Daarnaast wordt gestreefd naar verdere 
ontwikkeling van de samenwerking door
netwerkvorming, zodat op Europees en 
mondiaal niveau een vérstrekkende 
consensus over een groot aantal kwesties
wordt bereikt. De mogelijkheid voor het 
GCO om aan de internationale top-
onderzoeksnetwerken en geïntegreerde 
projecten deel te nemen, krijgt vanuit dit 
perspectief een heel bijzondere betekenis. 
Toepassing van veiligheidsmaatregelen 
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door het Bureau voor de 
veiligheidscontrole van Euratom (ESO) 
en de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEO) vereist O&O-
ondersteuning en directe hulp. Bijzondere 
aandacht zal worden geschonken aan de 
samenwerking met toekomstige EU-
lidstaten. 

Motivering

Deze deelname stelt het GCO in staat een groot aantal partners, met name uit de kandidaat-
lidstaten, te betrekken bij zijn bijdrage aan deze zeer gevoelig liggende thema's.

Amendement 8
Bijlage, onderafdeling 3.1.1, "Karakterisering, opslag en opberging van verbruikte splijtstof", 

alinea -1 (nieuw)

Omdat het aantal kerncentrales 
wereldwijd verder stijgt neemt het belang 
van de onderwerpen afvalverwerking en 
milieueffecten steeds meer toe. Ook de 
Unie heeft op dit gebied een achterstand 
en moet snel een duurzaam antwoord 
vinden op vragen op dit gebied die tot 
dusver onbeantwoord zijn gebleven.

Motivering

De onderwerpen afvalverwerking en milieueffecten zijn onafhankelijk van het standpunt ten 
opzichte van het vreedzame gebruik van kernenergie aan de orde en vergen gezien het grote 
aantal kerncentrales in de wereld een spoedige oplossing, waaraan het GCO absoluut een 
bijdrage moet leveren.

Amendement 9
Bijlage, onderafdeling 3.1.7, "Kennisbeheer, opleiding en onderwijs"

Voor de nieuwe generaties nucleaire 
wetenschappers en ingenieurs is het 
belangrijk de kennis van kernonderzoek die 
is verzameld door de experimenten, 
resultaten, interpretaties en ervaring uit het 
verleden te consolideren en uit te breiden. 
Dit geldt met name voor gebieden waar 
gedurende drie decennia ervaring is 
opgedaan met de analyse van de prestaties 

Voor de nieuwe generaties nucleaire 
wetenschappers en ingenieurs is het 
belangrijk de kennis van kernonderzoek die 
is verzameld door de experimenten, 
resultaten, interpretaties en ervaring uit het 
verleden te consolideren en uit te breiden. 
Dit geldt met name voor gebieden waar 
gedurende drie decennia ervaring is 
opgedaan met de analyse van de prestaties 
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en de veiligheid van reactoren, in het 
bijzonder door middel van complexe 
analyse-instrumenten zoals modellen en 
computercodes. Het GCO zal bijdragen
aan het ter beschikking stellen, ordenen en 
documenteren van deze kennis en aan het 
ondersteunen van de activiteiten in het 
hoger onderwijs in Europa. Bovendien zal 
het GCO bijdragen aan betere 
communicatie over kernenergie, met name 
in verband met de acceptatie door het grote 
publiek, en meer in het algemeen aan de 
ontwikkeling van strategieën voor 
algemeen energiebewustzijn.

en de veiligheid van reactoren, in het 
bijzonder door middel van complexe 
analyse-instrumenten zoals modellen en 
computercodes. Gezien het dreigende 
verlies van kennis en het uitblijven van 
een nieuwe generatie kerntechnologen 
zou het GCO als centrum voor 
informatieverspreiding, alsmede voor 
opleiding en onderwijs kunnen fungeren. 
Het GCO zal een programma om kennis 
te behouden ten uitvoer leggen dat ervoor 
zorgt dat deze kennis ter beschikking 
gesteld, geordend en gedocumenteerd 
wordt; verder zal het GCO een 
programma ten uitvoer leggen waarin 
uiteen wordt gezet hoe een nieuwe 
generatie technologen voor onderzoek op 
het gebied van kernenergie geworven en 
opgeleid kan worden; en aan het 
ondersteunen van de activiteiten in het 
hoger onderwijs in Europa.

Motivering

De stimulering van een nieuwe generatie technologen moet op het gebied van het nucleair 
onderzoek dringend worden geïntensiveerd, omdat alleen al door het aantal kerncentrales 
belangrijke toekomstvragen aan de orde zullen worden gesteld. De Europese Unie kan het 
zich niet veroorloven dat de kennisoverdracht aan toekomstige generaties kerntechnologen 
wordt afgebroken.

Amendement 10
Bijlage, onderafdeling 3.2.3, "Veiligheid van geavanceerde systemen voor de productie van 

kernenergie", alinea 2

Het is van essentieel belang dat ook het 
GCO, zowel rechtstreeks als door het 
coördineren van de Europese bijdragen, 
deelneemt aan deze internationale 
initiatieven waarbij de belangrijkste 
onderzoeksorganisaties betrokken zijn. Het 
gaat hierbij hoofdzakelijk om de veiligheid 
en veiligheidscontrole van innovatieve 
splijtstofcycli, in het bijzonder de 
karakterisering, het testen en de analyse 
van nieuwe splijtstoffen. Er zal aandacht 
worden besteed aan veiligheids- en
kwaliteitsdoelstellingen, 

Het is van essentieel belang dat ook het 
GCO, zowel rechtstreeks als door het 
coördineren van de Europese bijdragen, 
deelneemt aan deze internationale 
initiatieven waarbij de belangrijkste 
onderzoeksorganisaties betrokken zijn. 
Hier zal het GCO in de toekomst een 
doorslaggevende rol spelen bij de 
coördinatie en de integratie van de 
Europese bijdragen. Het gaat hierbij 
hoofdzakelijk om de veiligheid en 
veiligheidscontrole van innovatieve 
splijtstofcycli, in het bijzonder de 
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veiligheidsvereisten en geavanceerde 
evaluatiemethoden voor reactoren. Deze 
informatie zal systematisch worden 
verspreid onder belangstellende 
autoriteiten in de lidstaten en de diensten 
van de Commissie, met name door 
regelmatige coördinatievergaderingen.

karakterisering, het testen en de analyse 
van nieuwe splijtstoffen. Er zal aandacht 
worden besteed aan veiligheids- en
kwaliteitsdoelstellingen, 
veiligheidsvereisten en geavanceerde 
evaluatiemethoden voor reactoren. Deze 
informatie zal systematisch worden 
verspreid onder belangstellende 
autoriteiten in de lidstaten en de diensten 
van de Commissie, met name door 
regelmatige coördinatievergaderingen.

Motivering

Het GCO moet ertoe bijdragen dat de bijdragen van de lidstaten aan de 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van generatie IV in de toekomst beter geïntegreerd en 
gecoördineerd worden.

Amendement 11
Bijlage, onderafdeling 3.3.1, "Nucleaire veiligheidscontrole", alinea 1 bis (nieuw)

Met betrekking tot de proliferatie van 
kernwapens of ten minste de pogingen 
van afzonderlijke staten in deze richting is 
de internationale context recentelijk 
helaas gewijzigd. De dimensie van de non-
proliferatie heeft naast andere 
veiligheidsvraagstukken weer aan belang 
gewonnen. Tegen deze achtergrond is het 
voor de burgers van de Europese Unie 
onontbeerlijk dat de nodige capaciteiten 
op dit gebied in het GCO op peil worden 
gehouden.

Motivering
De non-proliferatie van atoomwapens wordt helaas steeds actueler. Het is daarom van 
buitengewoon belang voor de EU dat de noodzakelijke technische capaciteiten voor de 
beoordeling en de omgang met deze bedreiging door het GCO behouden blijven en 
voortdurend op peil worden gehouden.
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TOELICHTING

Nucleaire veiligheid: Omdat het aantal kerncentrales wereldwijd blijft toenemen is de 
nucleaire veiligheid nu al een belangrijk onderwerp dat in verband met de bescherming van 
het klimaat vermoedelijk nog aan belang zal toenemen. Ongeacht het feit dat enkele lidstaten 
op grond van hun soevereiniteit geen kerncentrales op hun grondgebied willen exploiteren, 
moeten we vaststellen dat andere lidstaten met evenveel recht een andere beleidslijn volgen en
dat vreedzaam gebruik van kernenergie op de middellange termijn om verschillende redenen 
een niet te verwaarlozen factor in een afgewogen energiemix zal vormen. In verband daarmee 
zullen wij ons in de nabije toekomst intensiever moeten bezighouden met de onderwerpen 
afvalverwerking en milieueffecten, omdat ook in de Europese Unie een achterstand moet 
worden ingelopen. Het GCO zal daarbij een doorslaggevende coördinerende rol spelen.

Er wordt momenteel wereldwijd onderzoek verricht naar de zogenoemde generatie-IV-
reactoren. Ongeacht of deze reactoren in een lidstaat in gebruik zullen worden genomen of 
niet, moet de Europese Unie zich op dit gebied absoluut richten op het toponderzoek en nauw 
betrokken zij bij de verdere ontwikkeling. Als wij als Europese Unie bij discussies over 
veiligheid en de inzet van reactoren mee willen beslissen, kan dat alleen als de Europese Unie 
als zodanig over de nodige capaciteiten beschikt. Het GCO zal zich moeten inspannen bij de 
bestaande onderzoeksactiviteiten op het gebied van generatie-IV-reactoren een betere 
integratie en coördinatie van de bijdragen van de lidstaten te bewerkstelligen.

Veiligheidscontrole: Het GCO werkt sinds jaren succesvol op het gebied van de nucleaire 
veiligheid en heeft zijn expertise in het verleden reeds herhaaldelijk ter beschikking gesteld 
van het Bureau voor de veiligheidscontrole van Euratom. Ook hier moeten wij als EU over de 
benodigde capaciteiten blijven beschikken. Vooral het onderwerp van de "Non-proliferatie 
van kernwapens" wordt tegen de achtergrond van de jongste internationale ontwikkelingen
steeds actueler. De controle en veiligheid van nucleaire brandstof zullen in de toekomst uit 
veiligheidspolitieke overwegingen een belangrijke rol spelen. De Europese Unie kan zich hier 
niet afzijdig van houden en moet deelnemen aan het internationale wetenschappelijke debat 
en wetenschappelijk betrokken blijven bij de verdere politieke ontwikkeling. Daarnaast 
zorgen de uitbreiding van de Europese Unie en de daaruit voortvloeiende vragen voor nieuwe 
en oude lidstaten voor het GCO voor actieterreinen waarop het door zijn vergaarde kennis een 
belangrijke bijdrage moet leveren.

Behoud, overdracht en verspreiding van kennis: Op het gebied van de nucleaire energie kon 
de Europese Unie in het verleden tot dusverre terugvallen op de uitgebreide kennis van het 
Europese wetenschappelijke onderzoekslandschap. Met name het GCO heeft op dit gebied  
internationaal naam gemaakt en tot dusverre altijd uitmuntende resultaten geboekt. Deze 
kennis moet absoluut behouden blijven voor toekomstige generaties technologen. Gelet op het 
dreigend verlies aan kennis en het uitblijven van nieuwe generatie kerntechnologen zou het 
GCO als Europees centrum voor informatieverspreiding alsmede voor opleiding en onderwijs 
kunnen fungeren. Van belang is bovendien dat het GCO stelselmatig aandacht besteedt aan de 
intensivering van de betrekkingen met de universiteiten en onderzoeksinstellingen en dat het 
de Europese wetenschapsruimte ook op dit gebied stimuleert.

Wetenschappelijke uitmuntendheid en deelname aan acties onder contract: Als organisatie die 
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in eerste instantie haar opdrachtgevers verplicht is maar tegelijkertijd streeft naar 
wetenschappelijke uitmuntendheid en onafhankelijkheid moet het GCO er altijd naar streven 
een afgewogen middenweg te bewandelen tussen deze twee uitgangspunten. Het GCO moet 
ook in de toekomst absoluut mogen deelnemen aan aanbestedingen van acties onder contract. 
De huidige inspanningen op dit gebied zouden moeten worden verdubbeld. Ook werk voor 
derden en de exploitatie van de intellectuele eigendom zouden geoorloofd moeten blijven zijn. 
Dit zorgt voor een automatische kwaliteitscontrole en handhaving van de hoge mate van 
uitmuntendheid en efficiëntie van het GCO.

Uitvoerend agentschap: De rapporteur is ingenomen met de vaststelling dat voor de 
uitvoering van de maatregelen waarmee het GCO wordt belast geen externe coördinatie van 
een uitvoerend agentschap vereist is. Het beheer van de eigen werkzaamheden behoort tot het 
feitelijke takenpakket van het GCO en zal in de zin van een flexibele en efficiënte 
organisatiestructuur ook in de toekomst bij het GCO ondergebracht blijven. Mogelijke 
belangenverstrengeling kunnen worden opgelost door zgn. Chinese muren op te richten zoals 
we die kennen uit de Investmentbanking. De rapporteur is daarom ook verheugd over het feit 
dat de Commissie enkel overweegt een uitvoerend agentschap op te richten voor de uitvoering 
van het specifieke programma voor acties onder contract. Ten aanzien van de eigen acties is 
om efficiëntie en transparantie te waarborgen geen extra agentschap nodig maar een slanke 
organisatie.


