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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2011) van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsactiviteiten inzake kernenergie
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0445)1,

– gelet op artikel 7 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad 
is geraadpleegd (C6-0386/2005),

– 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, zoals 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 hij 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
Artikel 2, alinea 2

In het kader van het onderzoek inzake 
fusie-energie wordt een 
gemeenschappelijke onderneming op grond 
van titel II, hoofdstuk 5, van het Verdrag 

In het kader van het onderzoek inzake 
fusie-energie wordt een 
gemeenschappelijke onderneming op grond 
van titel II, hoofdstuk 5, van het Verdrag 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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opgericht voor het beheren en besturen van 
de Europese bijdrage tot ITER alsmede 
van aanvullende activiteiten gericht op de 
snelle totstandbrenging van fusie-energie.

opgericht voor het beheren en besturen van 
de Europese bijdrage tot de ITER-
organisatie, met inbegrip van de 
activiteiten in het kader van de Bredere 
aanpak met Japan, alsmede van de 
activiteiten ter ondersteuning van de bouw 
van ITER, zoals vastgelegd in Deel 2, 
paragraaf 2.1, punt (i) van de bijlage. Alle 
andere activiteiten op het gebied van 
fusie-energie zullen gescheiden van de 
gemeenschappelijke onderneming ITER
worden uitgevoerd en beheerd, waarbij 
een geïntegreerde aanpak wordt 
gehanteerd en de kernfusie-associaties
van Euratom ten volle worden betrokken.

Motivering

ITER is het belangrijkste project van de Europese kernfusiegemeenschap in de komende 
jaren. Voor de vervulling van de internationale verplichtingen uit hoofde van de ITER-
overeenkomst alsmede voor het beheer van de activiteiten ter ondersteuning van de bouw van 
ITER is een specifiek Europees agentschap noodzakelijk. De volledige en doeltreffende 
exploitatie van ITER, zodra deze is gebouwd, vergt een adequaat aantal geschoolde Europese 
wetenschappers en een hoog kennisniveau op het gebied van fysica en technologie. Derhalve 
dient het Europese kernfusieprogramma op toereikende wijze te worden ondersteund ten 
aanzien van budget en beheer. De beheersorganisatie, met inbegrip van contracten met 
associaties en het Europese Overeenkomst inzake de ontwikkeling van kernfusie (EFDA), 
dient als model gehandhaafd te blijven, omdat deze tot dusver succesvol is gebleken bij de 
totstandbrenging van een daadwerkelijke Europese Onderzoeksruimte voor kernfusie-
onderzoek. Hierdoor is de EU momenteel wereldwijd toonaangevend op het gebied van de 
fysica en de technologie van kernfusie.

Amendement 2
Bijlage, deel 2 , punt 2.1, alinea 2

Het Binnenlands Agentschap voor ITER 
zal worden opgericht als een 
gemeenschappelijke onderneming uit 
hoofde van het Euratom-Verdrag. Het zal 
voorzien in de middelen waarmee Euratom 
kan voldoen aan zijn internationale 
verplichtingen uit hoofde van de ITER-
overeenkomst en op efficiënte en 
coherente wijze zorg kan dragen voor de 
Europese bijdrage aan ITER en de Bredere 
aanpak, waaronder de O&O-activiteiten 
die deze projecten ondersteunen.

Het Binnenlands Agentschap voor ITER 
zal worden opgericht als een 
gemeenschappelijke onderneming uit 
hoofde van het Euratom-Verdrag. Het zal 
voorzien in de middelen waarmee Euratom 
kan voldoen aan zijn internationale 
verplichtingen uit hoofde van de ITER-
overeenkomst en zorg kan dragen voor de
bijdrage aan ITER en de activiteiten in het 
kader van de Bredere aanpak met Japan.
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Motivering

Het Europese agentschap voor ITER zal zich richten op de beste en snelst mogelijke 
verwezenlijking van ITER en de activiteiten in het kader van de Bredere Aanpak in 
samenwerking met Japan, zoals bepaald in de internationale overeenkomst met Japan. Alle 
andere activiteiten op het gebied van fusie-energie, inclusief activiteiten ter voorbereiding 
van de mogelijke bouw van een fusiereactorcentrale voor demonstratiedoeleinden en andere 
faciliteiten, zoals bedoeld in de bijlage, vallen onder het EFDA en zullen worden beheerd met 
de volledige betrokkenheid van de kernfusie-associaties. Deze scheiding van de bevoegdheden 
waarborgt zowel het welslagen van de bouw van ITER als de optimale exploitatie ervan na de 
bouw.

Amendement 3
Bijlage, deel 2, punt 2.1, kopje "Activiteiten", punt ii), alinea 2

Tijdens KP7 zal een evaluatie van de 
faciliteiten in het programma worden 
uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of het 
mogelijk is bestaande faciliteiten 
stapsgewijs af te stoten en of er naast de 
exploitatie van ITER behoefte is aan 
nieuwe apparatuur. Deze evaluatie zal 
worden gebruikt als basis voor de 
mogelijke steun aan nieuwe of verbeterde 
apparatuur om te garanderen dat het 
programma blijft beschikken over 
voldoende kernfusiefaciliteiten voor het 
relevante O&O.

Bij de start van KP7 zal een evaluatie van 
de faciliteiten in het programma worden 
uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of het 
mogelijk is bestaande faciliteiten 
stapsgewijs af te stoten en of er naast de 
exploitatie van ITER behoefte is aan 
nieuwe apparatuur. Deze evaluatie zal 
worden gebruikt als basis voor de 
mogelijke steun aan nieuwe of verbeterde 
apparatuur om te garanderen dat het 
programma blijft beschikken over 
voldoende kernfusiefaciliteiten voor het 
relevante O&O.

Motivering

Gezien het tijdschema voor enigerlei stapsgewijze afstoting of de bouw van nieuwe fusie-
installaties, dient de evaluatie van nadere behoeften ter voorbereiding van of aanvulling op 
de exploitatie van ITER zo snel mogelijk te worden verricht.

Amendement 4
Bijlage, deel 2, punt 2.1, kopje "Activiteiten", punt vii)

Met een programma om fusie versneld tot 
ontwikkeling te brengen zou fusie-energie 
sneller op de markt kunnen worden 
gebracht als onderdeel van een breder 
beleid om vraagstukken op het gebied van 
energievoorziening in Europa, 
klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling aan te pakken. Een eerdere 

Met een programma om fusie versneld tot 
ontwikkeling te brengen zou fusie-energie 
sneller op de markt kunnen worden 
gebracht als onderdeel van een breder 
beleid om vraagstukken op het gebied van 
energievoorziening in Europa, 
klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling aan te pakken. Een eerdere 
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realisering van DEMO zou de voornaamste 
doelstelling en een grote stap vooruit in 
deze "versnelde ontwikkeling" zijn. Voor 
FP7 zou dit activiteiten en projecten 
impliceren die zijn ingebed in de 
internationale Bredere aanpak van fusie-
energie, die door EURATOM wordt 
ondernomen in samenwerking met de 
ITER-partners.

realisering van DEMO zou de voornaamste 
doelstelling en een grote stap vooruit in 
deze "versnelde ontwikkeling" zijn. Voor 
FP7 zou dit activiteiten en projecten 
impliceren die zijn ingebed in de 
internationale Bredere aanpak van fusie-
energie, die door EURATOM wordt 
ondernomen in samenwerking met de 
ITER-partners. Activiteiten op dit gebied 
zullen worden uitgevoerd met als oogmerk 
voorbereid te zijn op een verhoging van de 
prioriteit en de hulpbronnen in het geval 
van een verheviging van de energiecrisis.  

Motivering

Het hoge onzekerheidsgehalte in de energiescenario's voor de toekomst moet voor Europa 
reden zijn om voorbereidingen te treffen om, parallel aan ITER, een grootschalig 
technologisch programma te kunnen starten om het traject naar een daadwerkelijke 
kernfusiecentrale zoveel mogelijk te verkorten.

Amendement 5
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.

Veiligheid is 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. 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 
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infrastructuur is zij van essentieel belang 
voor de vergroting van de deskundigheid 
op het gebied van kernfysica.

Motivering

De recente uitbreiding heeft onderstreept dat er behoefte is aan een nieuwe inspanning om
ervoor te zorgen dat Europa bij het exploiteren van kernenergie veilig blijft. Deze inspanning 
moet de hoogste prioriteit blijven in het kernsplijtingsonderzoek van de EU, terwijl het 
onderzoek naar geavanceerde reactorsystemen zou moeten worden uitgevoerd door de 
afzonderlijke lidstaten in samenwerking met het bedrijfsleven.
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TOELICHTING

Uw rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie over dit specifieke 
programma, waarin de activiteiten voor indirect onderzoek langs twee hoofdlijnen worden 
georganiseerd:

1. onderzoek op het gebied van fusie-energie; en
2. kernsplijting en stralingsbescherming.

Richtsnoeren voor onderzoek op het gebied van fusie-energie

Uw rapporteur is, evenals de algemeen rapporteur voor KP7, van opvatting dat de EU een zo 
groot mogelijk gebruik dient te maken van de mogelijkheden van kernfusie, teneinde ervoor 
te zorgen dat deze op de lange termijn een vrijwel oneindige, ecologisch verantwoorde en 
economisch concurrerende energiebron wordt, die tegelijkertijd een belangrijke bijdrage 
levert tot de verwezenlijking van een duurzame en veilige energievoorziening. Uw rapporteur 
is van mening dat om dit te bereiken een versnelde ontwikkeling op weg naar fusie-energie 
moet worden gevolgd, die wellicht gepaard moet gaan met aanvullende vrijwillige 
begrotingsbijdragen van lidstaten voor specifieke projecten, teneinde de tijd die nodig is voor 
de ontwikkeling van een commerciële kernfusiecentrale, te verkorten.

Een fundamentele stap op de weg naar fusie-energie is ITER. In juni 2005 werd na langdurige 
onderhandelingen over de keuze van de locatie voor ITER een internationale overeenkomst 
inzake ITER ondertekend door de zes betrokken partijen (EU, VS, Rusland, Japan, China en 
Korea). Teneinde de Europese locatie (Cadarache, F) te ondersteunen, deden alle Europese 
instellingen en lidstaten tijdens deze moeilijke onderhandelingen krachtige toezeggingen aan 
de andere partijen ten aanzien van programma's en financiering. De Commissie industrie, 
onderzoek en energie heeft in het recente verleden bij diverse gelegenheden verklaard dat de 
EU haar reactorgeoriënteerde aanpak alsmede haar vooraanstaande positie op het gebied van 
onderzoek naar fusie-energie krachtig diende te handhaven. De commissie heeft de Europese 
Commissie en de Raad dan ook herhaaldelijk aangemoedigd alle noodzakelijke besluiten (met 
inbegrip, uiteraard, van passende financiering voor alle daarmee samenhangende activiteiten 
en programma's) te nemen, om ervoor te zorgen dat de ITER-installatie daadwerkelijk in 
Europa zou worden gebouwd.

Het positieve resultaat van de onderhandelingen, met de keuze van de Europese locatie voor 
ITER, vraagt nu om coherente besluiten en maatregelen in het lopende kaderprogramma en in 
nieuwe kaderprogramma's.

Het delen van de kosten en de verdeling tussen de partijen van aanbestedingen voor 
componenten van ITER, zoals vastgelegd in de internationale overeenkomst inzake ITER, 
houdt voor het gastland van ITER, d.w.z. de EU, duidelijk omschreven verplichtingen in. 
Derhalve is een passend budget voor de bouw van ITER noodzakelijk, zoals voorgesteld door 
de Commissie.

Tegelijkertijd is voor een volledige en doeltreffende exploitatie van de ITER-installatie, zodra 
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deze is gebouwd, een adequaat aantal geschoolde Europese wetenschappers noodzakelijk, 
evenals een hoog niveau van kennis op het gebied van fysica en technologie. Om dit te 
bereiken, moet een Europees fusieprogramma, het programma ter voorbereiding op ITER, op 
toereikende wijze worden ondersteund ten aanzien van budget en beheer. 

In verband hiermee doet uw rapporteur de volgende aanbevelingen:

• Volledige steun voor het gehele Europese fusieprogramma. Het is noodzakelijk een 
robuust onderzoeksprogramma te handhaven, teneinde ervoor te zorgen dat de 
investering in ITER rendabel is. Derhalve dient de Commissie aanzienlijke 
verlagingen van de begroting te vermijden.

1. Een Europees agentschap voor ITER is noodzakelijk. Zoals voorgesteld door de 
Commissie zal dit agentschap worden opgezet als gemeenschappelijke onderneming 
krachtens het Euratom-Verdrag. Uw rapporteur is van mening dat het agentschap het 
voor Euratom mogelijk zal maken te voldoen aan de internationale verplichtingen uit 
hoofde van de ITER-overeenkomst en zorg te dragen voor de Euratom-bijdrage aan 
ITER en de Bredere aanpak met Japan. Het agentschap zou voorts verantwoordelijk 
moeten zijn voor het beheer en de administratie van alle activiteiten ter ondersteuning 
van de bouw van ITER, zoals vastgelegd in punt (i) "De bouw van ITER" in de bijlage 
bij het voorstel van de Commissie. Uw rapporteur is er, net als vrijwel de gehele 
gemeenschap van fusie-onderzoekers, van overtuigd dat de bouw van ITER een
zodanige uitdaging is dat zij het waard is om - ten minste gedurende het komende 
decennium - te worden voorzien van eigen structuur, uitsluitend gericht op de beste en 
snelst mogelijke verwezenlijking van ITER.

2. Een krachtig flankerend onderzoeksprogramma, met een eigen budget moet 
worden voortgezet. Met het oog op een optimale exploitatie van ITER zodra deze is 
gebouwd, alsook met het oog op behoud van de vooraanstaande positie van de EU op 
het gebied van de fysica en de technologie voor kernfusie, moet een ambitieus 
flankerend onderzoeksprogramma worden uitgevoerd tijdens de bouw van ITER, zoals 
uiteengezet in de bijlage bij het voorstel van de Commissie. Uw rapporteur is van 
opvatting dat dit flankerende programma op toereikende wijze moet worden 
ondersteund met behulp van een geoormerkte toewijzing binnen de algemene 
begroting voor kernfusie, zoals voorgesteld door de algemeen rapporteur in zijn 
ontwerp-verslag over KP7 in verband met Euratom.

3. Het flankerende onderzoeksprogramma moet niet door het agentschap voor ITER 
worden beheerd. Samen met vrijwel de gehele onderzoeksgemeenschap voor kernfusie 
is uw rapporteur van opvatting dat alle activiteiten in het kader van het flankerende 
onderzoeksprogramma, met inbegrip van de activiteiten ter voorbereiding van de 
mogelijke bouw van een fusiereactor voor demonstratiedoeleinden en andere faciliteiten 
zoals beschreven in de bijlage bij het Commissievoorstel (d.w.z. alle activiteiten die niet 
onder punt 1 hierboven zijn genoemd), gescheiden van het agentschap voor ITER 
moeten worden uitgevoerd en beheerd. Voor al deze activiteiten dient hetzelfde 
beheer als voor de eerdere kaderprogramma's te worden gehandhaafd, met inbegrip van 
contracten voor associaties alsmede de Europese overeenkomst inzake de 
ontwikkeling van kernfusie (EFDA). Uw rapporteur is er ten volle van overtuigd dat 
de geïntegreerde benadering van activiteiten op het gebied van kernfusie-onderzoek en 
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de volledige betrokkenheid hierbij van de kernfusie-associaties in de lidstaten bewezen 
heeft succesvol te zijn bij het opzetten van een werkelijk Europese onderzoeksruimte 
voor kernfusie-onderzoek, waardoor de EU nu wereldwijd toonaangevend is op het 
gebied van de fysica en de technologie op het gebied van kernfusie.

4. JET, de grootste Europese installatie voor onderzoek naar fusie-energie moet 
volledig operationeel blijven. Echter, aangezien JET circa de helft van het budget voor 
het flankerende programma uitmaakt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
betrouwbaarheid van de installatie wordt gewaarborgd door regelmatige evaluaties van 
de wetenschappelijke resultaten ervan.

5. De leidende positie van de EU op het gebied van fusie-energie moet worden 
gehandhaafd. De bouw van ITER in Europa betekent niet dat de wereldwijde 
toppositie van de EU automatisch behouden blijft. De succesvolle exploitatie van ITER 
in het algemeen en een effectieve deelname van de EU aan de experimentele activiteiten 
met betrekking tot ITER in het bijzonder, vragen om een krachtig en daadwerkelijk 
Europees O&O-programma, waarbij alle lidstaten betrokken zijn. Uw rapporteur is dan 
ook ingenomen met het voorstel van de Commissie voor O&O-activiteiten voorafgaand 
aan een operationeel ITER ten aanzien van magnetische opsluiting in toroïdale 
installaties, die reeds bestaan of worden gerealiseerd in alle lidstaten. De exploitatie 
van deze installaties tijdens de bouw van ITER (die ten minste 10 jaar gaat duren) zal de 
kennis van een aantal voor ITER relevante onderwerpen vergroten en is een 
sleutelelement voor succesvolle experimentele activiteiten in verband met ITER. Uw 
rapporteur is echter van opvatting dat een evaluatie van de installaties in dit 
programma, op basis van gedeelde wetenschappelijke informatie, bij de start van 
KP7 dient te worden uitgevoerd.

6. Er moet worden gezorgd voor toereikende menselijke hulpbronnen. De 
verwezenlijking van ITER vraagt om een aanzienlijke verhoging van het Euratom-
budget voor kernfusie en leidt tot een nog grotere toename van de vraag naar adequaat 
geschoold personeel. Uw rapporteur is van opvatting dat de EU om aan deze vraag te 
kunnen voldoen, niet alleen dient te voorzien in scholingsprogramma's van een hoog 
niveau, inclusief een Europees doctoraat in de fysica en technologie van kernfusie, 
maar zich tevens dient te richten op wetenschappelijke programma's waarmee 
passende opleidingen voor een nieuwe generatie van natuurkundigen en ingenieurs 
kunnen worden gewaarborgd.

7. Een versnelde ontwikkeling op weg naar fusie-energie dient krachtig te worden 
gesteund. Naar de stellige mening van uw rapporteur is het noodzakelijk in te zetten op 
een versnelde ontwikkeling op weg naar fusie-energie, teneinde te komen tot een zo 
spoedig mogelijke realisering van DEMO, een fusiereactor voor 
demonstratiedoeleinden. Hij denkt derhalve dat er grotere nadruk gelegd dient te 
worden gelegd op de onderzoeksactiviteiten zoals genoemd onder punt (vii) "Reageren 
op plotseling opkomende onvoorziene beleidsbehoeften" in de bijlage van het 
Commissievoorstel. Uw rapporteur is echter van mening dat er strategieën moeten 
worden vastgesteld - inclusief aanvullende vrijwillige begrotingsbijdragen van de 
lidstaten voor specifieke projecten -, teneinde voorbereid te zijn om tijdig te reageren en 
zoveel mogelijk onderzoeksactiviteiten tegelijkertijd te starten, om in het geval van een 
verheviging van de energiecrisis de tijdspanne voor de ontwikkeling van een 
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commerciële fusie-energiecentrale zo kort mogelijk te maken.

Richtsnoeren voor kernsplijting en stralingsbescherming

Uw rapporteur is van opvatting dat de EU, gezien de beperkte bronnen voor de Euratom-
begroting, prioriteit dient te geven aan de financiering van onderzoeksactiviteiten met 
betrekking tot veiligheid en afvalbeheer, teneinde een veiliger exploitatie van de bestaande 
reactoren te waarborgen.

Reactorsystemen. Uw rapporteur is van mening dat binnen de activiteit "Reactorsystemen" 
minder prioriteit dient te worden gegeven aan de doelstelling "het potentieel van
geavanceerdere technologie te onderzoeken om een nog veiliger, grondstofzuiniger
en concurrerender exploitatie van kernenergie mogelijk te maken". Onderzoek naar reactoren 
van een nieuwe generatie kan beter worden uitgevoerd door de lidstaten, in nauwe 
samenwerking met de private sector.

Gemeenschappelijke ondernemingen op het gebied van kernsplijting en 
stralingsbescherming. Uw rapporteur is van opvatting dat gemeenschappelijke 
ondernemingen krachtens het Euratom-Verdrag welkom zijn als zij een daadwerkelijke 
verbetering bewerkstelligen van de efficiëntie in het beheer van de activiteiten die onder hun 
bevoegdheden vallen, en de kwaliteit van de wetenschappelijke resultaten verhogen. In dit 
verband denkt uw rapporteur dat een gemeenschappelijke onderneming op het gebied van het 
beheer van radio-actief afval, zoals voorgesteld door de Commissie, daadwerkelijk zou 
kunnen bijdragen tot een betere omgeving voor de ontwikkeling van veiligere en efficiëntere 
technologieën voor het beheer van kernafval.


