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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen slechts een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet kunnen worden vastgesteld zolang er 
geen overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2014-2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. verwijst naar zijn resolutie van 8 
juni 2011 over investeren in de toekomst: 
een nieuw meerjarig financieel kader 
(MFK) voor een concurrerend, duurzaam 
en integratiegericht Europa1 en zijn 
resolutie van 23 oktober 2012 met het oog 
op het bereiken van een positief resultaat 
van de goedkeuringsprocedure van het 
meerjarig financieel kader 2014-20202; 
herhaalt dat in het volgende MFK 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, alsook in te spelen op 
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onvoorziene gebeurtenissen; daagt de 
Raad, indien hij deze benadering niet 
deelt, uit om duidelijk aan te geven welke 
van zijn politieke prioriteiten of projecten 
geheel opgegeven kunnen worden, 
ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde daarvan;
_______________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.
2 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2012)0360.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke ontmanteling voort te zetten 
totdat een onomkeerbare toestand in het 
veilige ontmantelingsproces bereikt is, 
terwijl gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke ontmanteling voort te zetten 
totdat een onomkeerbare toestand in het 
veilige ontmantelingsproces bereikt is, 
terwijl gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen, 
rekening houdend met de gedeelde 
financiële verantwoordelijkheid van de
Unie en van deze lidstaten.

Amendement 4



AD\922730NL.doc 5/17 PE498.148v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Hoewel de sluiting van alle 
betrokken eenheden binnen de respectieve 
termijnen verliep ondervinden sommige 
ontmantelingsprogramma's nog steeds 
vertragingen die economische schadelijk 
en politiek onaanvaardbaar zijn; hiervoor 
moet in het herziene, gedetailleerde 
ontmantelingsprogramma een oplossing 
worden gevonden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Aangezien sommige programma's 
nog geen aanleiding hebben geven tot de 
organisatorische veranderingen die voor 
een doeltreffende ontmanteling nodig zijn, 
moet erop toegezien worden dat de 
noodzakelijke omzetting van de 
organisatorische structuren plaatsvindt.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het bedrag van de aan de 
programma's toegewezen vastleggingen, 
alsmede de programmalooptijd en de 
verdeling over de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice, kunnen 
op basis van de resultaten van de 
tussentijdse evaluatieverslagen worden 
herzien. Hierbij moet erop worden 
toegezien dat de hoogste 
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veiligheidsnormen en het gestage 
ontmantelingsproces, in overeenstemming 
met de respectieve ontmantelingsplannen, 
niet in het gedrang komen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Er dient terdege rekening te 
worden gehouden met het Speciale 
verslag 16/2011: "Financiële steun van de 
EU voor de ontmanteling van 
kerncentrales in Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije: resultaten en uitdagingen voor 
de toekomst", dat conclusies en 
aanbevelingen bevat. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De ontmanteling van de kerncentrales 
die onder deze verordening vallen, dient te 
worden uitgevoerd met gebruik van de 
beste technische expertise die beschikbaar 
is, rekening houdend met de aard en de 
technische specificaties van de te sluiten 
reactoren, zodat de grootst mogelijke 
doeltreffendheid wordt bereikt.

(9) De ontmanteling van de kerncentrales 
die onder deze verordening vallen, dient te 
worden uitgevoerd met gebruik van de 
beste technische expertise die beschikbaar 
is, rekening houdend met de aard en de 
technische specificaties van de te sluiten 
reactoren en met een uitgebreide evaluatie 
van de voortgang van de processen ter 
ontmanteling van de centrales en het 
opvangen van de gevolgen daarvan, zodat 
de grootst mogelijke doeltreffendheid 
wordt bereikt.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie moet voor 
maximale transparantie, verantwoording 
en democratische toetsing van de 
middelen van de Unie zorgen, in het 
bijzonder wat betreft de verwachte en 
werkelijke bijdrage daarvan aan de 
verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van de programma's. Met 
name management-, juridische, financiële 
en technische problemen moeten worden 
opgelost of er moeten maatregelen worden 
genomen om ze op te lossen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de betrokken lidstaten 
bijstand te verlenen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces van de eenheden 1 tot 
en met 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy, de eenheden 1 en 2 van de 
kerncentrale van Ignalina en de eenheden 1 
en 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de betrokken lidstaten 
bijstand te verlenen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces van de eenheden 1 tot 
en met 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy, de eenheden 1 en 2 van de
kerncentrale van Ignalina en de eenheden 1 
en 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden en ervoor gezorgd wordt dat 
de arbeiders en bevolking geen 
buitensporig gezondheidsrisico lopen.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2014 tot en met 2020 bedragen 
552 947 000 euro in de huidige prijzen.

Gezien de verliezen die gepaard gaan met 
de voortijdige sluiting van de centrales en 
om de hoogste veiligheidsnormen toe te 
passen, bedraagt het indicatieve financiële
referentiebedrag - als vastgelegd in punt 
18 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van XX/201Z tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer - voor de uitvoering van deze 
verordening voor de periode 2014 tot en 
met 2020 niet meer dan EUR [....] in
constante prijzen van 2011. Dit bedrag 
geldt slechts als blijk van bereidheid van
de wetgevingsautoriteit en doet geen 
afbreuk aan in het VWEU vastgestelde de 
bevoegdheden van de begrotingsautoriteit.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit goedgekeurd 
onverminderd de bepalingen van de 
verordening tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020 en van het interinstitutioneel 
akkoord van XX/201Z tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat bedrag zal als volgt worden verdeeld 
over de programma’s van Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice:

Dat bedrag zal indicatief als volgt worden 
verdeeld over de programma's van 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice:

(a) 208 503 000 euro voor het Kozloduy-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2020;

(a) 37,7% voor het Kozloduy-programma 
voor de periode 2014 tot en met 2020;

(b) 229 629 000 euro voor het Ignalina-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017;

(b) 41,5% voor het Ignalina-programma 
voor de periode 2014 tot en met 2017;

(c) 114 815 000 euro voor het Bohunice-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017.

(c) 20,8% voor het Bohunice-programma 
voor de periode 2014 tot en met 2017.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen het einde van 2015 zal de 
Commissie de prestaties van het 
programma beoordelen en de voortgang 
van de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice vergelijken met de in 
artikel 2, lid 3 bedoelde mijlpalen en 
streefdatums in het kader van de in artikel 
8 bedoelde tussentijdse evaluatie. Op grond 
van de resultaten van deze beoordeling is 
het mogelijk dat de Commissie de omvang 
van de aan het programma toegewezen 
kredieten zal herzien, evenals de
programmaperiode en de verdeling ervan 
tussen de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice.

2. Tegen het einde van 2015 zal de 
Commissie de prestaties van het 
programma beoordelen en de voortgang 
van de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice vergelijken met de in 
artikel 2, lid 3, bedoelde mijlpalen en 
streefdatums in het kader van de in artikel 
8 bedoelde tussentijdse evaluatie om 
ervoor te zorgen dat de financiële 
programmering en de toewijzing van 
financiële middelen op de werkelijke 
behoeften en absorptiecapaciteit worden 
gebaseerd.. Op grond van de resultaten van 
deze beoordeling is het mogelijk dat de 
Commissie de omvang van de aan het 
programma toegewezen kredieten zal 
herzien, evenals de programmaperiode en 
de verdeling ervan tussen de programma's 
voor Kozloduy, Ignalina en Bohunice, met 
volledige inachtneming van de 
prerogatieven van de begrotingsautoriteit 
in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de aanzienlijke verliezen die 
gepaard gaan met de voortijdige sluiting 
van de centrales, wordt alles in het werk 
gesteld om de medefinanciering in het 
kader van de pretoetredingssteun en de 
bijstand die in de periode 2007-2013 is 
verleend voor de 
ontmantelingswerkzaamheden in alle drie 
de lidstaten op een toereikend niveau 
voort te zetten en zo nodig 
medefinanciering uit andere bronnen aan 
te trekken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen kunnen ook worden 
aangewend ter voorbereiding van de 
oprichting van een bergingscentrum. Er 
mogen geen middelen worden toegewezen 
voor de bestrijding van de gevolgen van de 
sluiting en de ontmanteling.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen mogen ook worden 
aangewend om de kosten te dekken voor de 
technische en administratieve bijstand die 

De financiële middelen mogen ook worden 
aangewend om de kosten te dekken voor de 
technische en administratieve bijstand die 
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nodig is om de overgang te verzekeren 
tussen het programma en de maatregelen 
die zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1990/2006 van de 
Raad, Verordening (Euratom) nr. 549/2007 
van de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
647/2010 van de Raad.

nodig is om de overgang te verzekeren 
tussen het programma en de maatregelen 
die zijn goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1990/2006 van de 
Raad, Verordening (Euratom) nr. 549/2007 
van de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
647/2010 van de Raad. De financiële 
middelen mogen niet voor andere 
maatregelen dienen dan die welke in dit 
artikel en in artikel 2 zijn vermeld.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij onenigheid over de interpretatie 
van verdragen en de toekenning van 
contracten wordt gebruikt gemaakt van 
een arbitrageprocedure. 
Als er ten gevolge hiervan vertragingen in 
het ontmantelingsproces ontstaan, kan dit 
leiden tot uitstel van betalingen en lagere 
financiële toewijzingen. Over dit punt 
brengt de Commissie jaarlijks verslag uit 
aan het Europees Parlement.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoerig ontmantelingsplan.

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoerig ontmantelingsplan dat 
onder meer voorziet in de specifieke 
doelstellingen, het projectenschema, 
projectkostenstructuren, 
medefinancieringspercentages en een 
financieel totaalplan waarin bronnen 
voor het nationale deel van de 
financiering op de lange termijn worden 
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vermeld.

Motivering
Alle partijen moeten de doelstellingen en uiterste termijnen in de ontmantelingsprocessen 
strikt in het oog houden, een doeltreffende organisatiestructuur moet voor consolidatie van de 
programma's zorgen, uit de EU-begroting en de nationale begrotingen moeten voldoende 
financiële middelen vloeien zodat zelfs onvoorziene stopzettingen gedurende het 
ontmantelingproces om technische en veiligheidsredenen gedekt zijn.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 
gedeeltelijk op te schorten in afwachting
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt, met 
name dat kritieke management-, 
juridische, financiële en technische 
problemen zijn opgelost of dat er 
maatregelen zijn genomen om ze op te 
lossen. In het kader van deze beoordeling 
dient de ENSREG (European Nuclear 
Safety Regulators Group) om advies te 
worden gevraagd. Indien de Commissie 
een met redenen omkleed advies uitbrengt 
wegens het niet nakomen van de 
voorwaarde van lid 1, onder (a), of het 
onvoldoende nakomen van de voorwaarde 
van lid 1, onder (b) of (c), kan het besluit 
tot gehele of gedeeltelijke opschorting van 
de financiële bijstand van de Unie worden 
genomen volgens de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Met dat 
besluit wordt vervolgens rekening 
gehouden bij de vaststelling van het 
jaarlijks werkprogramma voor 2014. Het 
bedrag van de opgeschorte bijstand wordt 
vastgesteld in overeenstemming met de 
criteria die zijn neergelegd in de in artikel 
6, lid 2, bedoelde handeling.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vóór 31 maart van het jaar 
volgende op ieder boekjaar leggen de 
lidstaten verantwoording af over de 
besteding van de financiële middelen. 
Deze door de nationale controle-
instellingen te certificeren financiële 
verantwoordingen worden aan de 
Commissie en Raad voorgelegd ter 
behandeling in de algemene procedure 
voor het verlenen van kwijting voor de 
begroting van de Unie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie of haar 
vertegenwoordigers en de Rekenkamer 
hebben de bevoegdheid om audits, op basis 
van documenten of ter plaatse, uit te 
voeren bij alle begunstigden, contractanten 
en subcontractanten die uit hoofde van 
deze verordening middelen van de Unie 
hebben ontvangen.

2. De Commissie of haar 
vertegenwoordigers, de nationale 
controle-instellingen van de lidstaten 
waar zich de te ontmantelen nucleaire 
installaties bevinden en de Rekenkamer 
hebben de bevoegdheid om audits, op basis 
van documenten of ter plaatse, uit te 
voeren bij alle begunstigden, contractanten 
en subcontractanten die uit hoofde van het 
programma middelen van de Unie hebben 
ontvangen. De resultaten van deze audits 
worden meegedeeld aan het Europees 
Parlement.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan 
overeenkomstig de procedures van 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
controles en verificaties ter plaatse bij de 
direct of indirect bij de financiering 
betrokken economische subjecten 
uitvoeren om vast te stellen of er sprake is 
van fraude, corruptie of andere onwettige 
activiteiten in verband met een 
subsidieovereenkomst of –besluit of een 
contract betreffende financiering door de 
Unie, waardoor de financiële belangen van 
de Unie zijn geschaad.

Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan 
overeenkomstig de procedures van 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
controles en verificaties ter plaatse bij de 
direct of indirect bij de financiering 
betrokken economische subjecten 
uitvoeren om vast te stellen of er sprake is 
van fraude, corruptie of andere onwettige 
activiteiten in verband met een 
subsidieovereenkomst of –besluit of een 
contract betreffende financiering door de 
Unie, waardoor de financiële belangen van 
de Unie zijn geschaad. De resultaten van 
deze controles en verificaties worden 
meegedeeld aan het Europees Parlement.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de eerste en de tweede 
alinea verlenen de uit deze verordening 
voortvloeiende 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten en –besluiten en 
contracten de Commissie, de Rekenkamer 
en OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid om 
dergelijke audits en controles en 
verificaties ter plaatse uit te voeren.

Onverminderd de eerste en de tweede 
alinea wordt er in de uit deze verordening 
voortvloeiende 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten en –besluiten en 
contracten uitdrukkelijk in voorzien dat de 
Commissie, de Rekenkamer en OLAF
bevoegd zijn om dergelijke audits en 
controles en verificaties ter plaatse uit te 
voeren en dat de resultaten ervan worden 
meegedeeld aan het Europees Parlement.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt niet later dan eind 
2015 een beoordelingsverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen, zowel met betrekking tot 
de resultaten en als tot de effecten, het 
efficiënte gebruik van middelen en de 
toegevoegde waarde van de Unie, in het 
licht van een beslissing ter wijziging of 
opheffing van de maatregelen. De
evaluatie heeft verder betrekking op de 
ruimte voor vereenvoudiging, de interne
en externe samenhang en de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen. Zij 
houdt rekening met evaluatieresultaten 
betreffende de langdurige effecten van de 
voorafgaande maatregelen.

1. In nauwe samenwerking met de 
begunstigden stelt de Commissie uiterlijk 
in mei 2016 een tussentijds
beoordelingsverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen, zowel met betrekking tot 
de resultaten en als tot de effecten, het 
efficiënte gebruik van middelen en de 
toegevoegde waarde van de Unie en de 
doeltreffendheid van het 
programmabeheer, inclusief het beheer 
van middelen van de Unie door externe 
organen als de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling, in het 
licht van een beslissing ter wijziging of 
opheffing van de maatregelen. Op grond 
van de resultaten van deze beoordeling is 
het mogelijk dat de Commissie de 
beheersoplossingen de geschiktheid van 
de aan het programma toegewezen 
hoeveelheid kredieten en de verdeling 
tussen Kozloduy, Ignalina en Bohunice 
zal herzien. Zij houdt rekening met 
evaluatieresultaten betreffende de 
langdurige effecten van de voorafgaande 
maatregelen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de evaluaties wordt de vooruitgang 
beoordeeld aan de hand van de in artikel 2, 
lid 2 bedoelde prestatie-indicatoren.

3. Bij de evaluaties wordt de vooruitgang 
beoordeeld aan de hand van de in artikel 2, 
lid 2 bedoelde prestatie-indicatoren en het 
al of niet voldoen aan de vereisten zoals 
vermeld in artikel 4, lid 1, onder c). Het 
verslag van de beoordeling wordt ter 
toetsing aan de ENSREG (European 
Nuclear Safety Regulators Group) 
voorgelegd.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Eindevaluatie van de periode 2014-2020

1. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de begunstigden een 
ex-postevaluatie. Bij de ex-postevaluatie 
worden de doeltreffendheid en de 
efficiëntie van het programma en de 
gevolgen ervan voor de ontmanteling 
onderzocht.
2. Vóór 31 december 2020 stelt de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
de lidstaten en de begunstigden een 
eindevaluatieverslag op over de 
effectiviteit en doeltreffendheid van het 
programma en over de effectiviteit van de 
gefinancierde maatregelen op het gebied 
van impact, aanwending van de middelen 
en meerwaarde voor de Unie.
3. Bij de eindevaluatie wordt de 
vooruitgang beoordeeld aan de hand van 
de in artikel 2, lid 2, bedoelde prestatie-
indicatoren.
4. De Commissie deelt de conclusies van 
deze evaluatie mee aan het Europees 
Parlement en de Raad.
5. De Commissie houdt rekening met de 
diverse deskundigheid en strategieën 
inzake ontmanteling die deze lidstaten 
gebruiken, teneinde te onderzoeken hoe 
de aanpak van ontmanteling in de Unie 
mogelijk kan worden geharmoniseerd 
zodat de nodige kennis tijdig wordt 
bijeengebracht om het 
concurrentievermogen van de nucleaire 
sector in de Unie op dat gebied te 
verbeteren.
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