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Amendement 7
Derek Vaughan

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. is van mening dat het voornaamste 
referentiebedrag dat in het 
wetgevingsvoorstel is aangegeven, niet 
verenigbaar is met het plafond van 
rubriek 1 a van het huidige meerjarig 
financieel kader 2007-13; neemt kennis 
van het voorstel van de Commissie van 
20.04.2011 (COM (2011)0226) om het 
huidige MFK te herzien aan de hand van 
de punten 21 t/m 23 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van 17 mei 2006 over 
begrotingsdiscipline en goed financieel 
beheer (IIA) om in de onvoorziene extra 
financieringsbehoeften van het ITER-
project voor de jaren 2012-2013 te 
voorzien; is bereid tot onderhandelen met 
de andere tak van de begrotingsautoriteit, 
op basis van alle middelen die het IIA 
biedt, teneinde tegen het eind van 2011 
snelle overeenstemming te bereiken over 
de financiering van het Euratom 
onderzoeksprogramma; verklaart zich 
nogmaals gekant tegen elke vorm van 
herschikking van middelen uit het 
Zevende kaderprogramma voor onderzoek 
zoals in voornoemd voorstel van de 
Commissie wordt voorgesteld ;

Or. en

Amendement 8
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) overwegende dat duidelijk is 
gebleken dat de risico’s van nucleaire 
energie niet meer beheersbaar zijn;

Or. en

Amendement 9
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) overwegende dat  de laatste 
decennia nauwelijks vooruitgang is 
gemaakt met de productie van fusie-
energie, ondanks de miljarden euros die 
de EU voor onderzoek heeft uitgetrokken;

Or. en

Amendement 10
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
inzake kernenergie (2012-2013), hierna 
"het kaderprogramma (2012-2013)", moet 
een aanvulling vormen op andere acties 
van de Unie op het gebied van 
onderzoeksbeleid die noodzakelijk zijn 
voor de implementatie van de Europa 
2020-strategie zoals uiteengezet in de 
mededeling van de Commissie van 3 
maart 2010: Europa 2020 – Een strategie 

(2) Het kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
inzake kernenergie (2012-2013), hierna 
"het kaderprogramma (2012-2013)", moet 
begin zijn van een geleidelijke stopzetting 
van EU-investeringen in nucleaire 
energie. Door een dergelijke geleidelijke 
stopzetting zouden middelen vrij komen 
die hard nodig zijn voor toekomstgerichte 
en veel minder riskante  investeringen in 
onderzoek en technologie;
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voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met name die op het gebied van 
onderwijs, opleiding, 
concurrentievermogen en innovatie, 
industrie, werkgelegenheid en milieu;

Or. en

Amendement 11
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het kaderprogramma (2012-2013) 
moet voortbouwen op de resultaten van 
het zevende kaderprogramma van de 
Gemeenschap, vastgesteld bij Besluit 
2006/970/Euratom van de Raad van 18 
december 2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
inzake kernenergie (2007-2011)10

betreffende de totstandbrenging van de 
Europese onderzoeksruimte en 
betreffende de ontwikkeling van een 
kenniseconomie en -maatschappij in 
Europa.

Schrappen

__________________
10. PB L 460, 30.12.2006. blz. 60.

Or. en

Amendement 12
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het kaderprogramma (2012-2013) moet (4) Het kaderprogramma (2012-2013) moet 
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bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
Innovatie-Unie, een van de 
vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020, 
aangenomen bij de Mededeling van 6 
oktober 2010 van de Commissie getiteld 
Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie, 
door het verbeteren van de concurrentie 
op het gebied van wetenschappelijke 
excellentie en het versnellen van de inzet 
van belangrijke innovaties op het gebied 
van nucleaire energie om energie- en 
klimaatveranderingsproblemen aan te 
pakken;

bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
Innovatie-Unie, een van de 
vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020, 
aangenomen bij de Mededeling van 6 
oktober 2010 van de Commissie getiteld 
Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie, 
door te beginnen met geleidelijke 
stopzetting van de financiering van 
nucleaire energie door de EU ;

Or. en

Amendement 13
Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het kaderprogramma (2012-2013) moet 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
Innovatie-Unie, een van de 
vlaggeschipinitiatieven van Europa 2020,
aangenomen bij de Mededeling van 6 
oktober 2010 van de Commissie getiteld 
Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie, 
door het verbeteren van de concurrentie op 
het gebied van wetenschappelijke 
excellentie en het versnellen van de inzet 
van belangrijke innovaties op het gebied 
van nucleaire energie om energie- en 
klimaatveranderingsproblemen aan te 
pakken;

(4) Het kaderprogramma (2012-2013) moet 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van  het 
vlaggeschipinitiatief voor de Innovatie-
Unie, aangenomen bij de Mededeling van 6 
oktober 2010 van de Commissie getiteld 
Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie, 
en het kerninitiatief  'Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen' als onderdeel van de 
Europa 2020-strategie, door het verbeteren 
van de concurrentie op het gebied van 
wetenschappelijke excellentie en het 
versnellen van de overdracht en inzet van 
belangrijke innovaties op het gebied van 
nucleaire energie, in samenwerking tussen 
universiteiten en bedrijfsleven, om 
energie- en klimaatveranderingsproblemen 
aan te pakken en de duurzaamheid van 
nucleaire energie in het algemeen te 
verbeteren.

Or. lt
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Amendement 14
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het kaderprogramma (2012-2013) moet 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 
Innovatie-Unie, een van de 
vlaggeschipinitiatieven van Europa 2020, 
aangenomen bij de Mededeling van 6 
oktober 2010 van de Commissie getiteld 
Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie, 
door het verbeteren van de concurrentie op 
het gebied van wetenschappelijke 
excellentie en het versnellen van de inzet 
van belangrijke innovaties op het gebied 
van nucleaire energie om energie- en 
klimaatveranderingsproblemen aan te 
pakken.

(4) Het kaderprogramma (2012-2013) moet 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van  het 
vlaggeschipinitiatief voor de Innovatie-
Unie, aangenomen bij de Mededeling van 6
oktober 2010 van de Commissie getiteld 
Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie, 
en het kerninitiatief  'Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen' als onderdeel van de 
Europa 2020-strategie, door het verbeteren 
van de concurrentie op het gebied van 
wetenschappelijke excellentie en het 
versnellen van de overdracht en inzet van 
belangrijke innovaties op het gebied van 
nucleaire energie, in samenwerking tussen 
universiteiten en bedrijfsleven, om 
energie- en klimaatveranderingsproblemen 
aan te pakken en de duurzaamheid van 
nucleaire energie in het algemeen te 
verbeteren.

Or. lt

Amendement 15
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Energiebeleid voor Europa erkent 
de potentiële bijdrage van kernenergie op 
het gebied van concurrentie, 
vermindering van CO2-uitstoot en 
voorzieningszekerheid. Het Europees
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) zoals uiteengezet in de 
Mededeling van de Commissie van 22 

Schrappen
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november 2007 getiteld Een Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
'Naar een koolstofarme toekomst', 
versnelt de ontwikkeling van een breed 
gamma aan koolstofarme technologieën. 
Dit omvat ook technologieën met 
betrekking tot kernenergie, aangezien 
deze het grootste potentieel hebben om 
tegemoet te komen aan de energie- en 
klimaatdoelstellingen op de korte en 
langere termijn.
__________________
12. COM(2007) 723 definitief.

Or. en

Amendement 16
Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Energiebeleid voor Europa erkent 
de potentiële bijdrage van kernenergie op 
het gebied van concurrentie, vermindering 
van CO2-uitstoot en
voorzieningszekerheid. Het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) zoals uiteengezet in de 
Mededeling van de Commissie van 22 
november 2007 getiteld Een Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
'Naar een koolstofarme toekomst', versnelt 
de ontwikkeling van een breed gamma aan 
koolstofarme technologieën. Dit omvat ook 
technologieën met betrekking tot 
kernenergie, aangezien deze het grootste 
potentieel hebben om tegemoet te komen 
aan de energie- en klimaatdoelstellingen op 
de korte en langere termijn.

(5) Het Energiebeleid voor Europa erkent 
de potentiële bijdrage van kernenergie op 
het gebied van concurrentie, vermindering 
van CO2-uitstoot, voorzieningszekerheid 
en minder afhankelijkheid van 
energievoorziening uit onstabiele delen 
van de wereld. Het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie (SET-plan) 
zoals uiteengezet in de Mededeling van de 
Commissie van 22 november 2007 getiteld 
Een Europees strategisch plan voor 
energietechnologie 'Naar een koolstofarme 
toekomst', versnelt de ontwikkeling van 
een breed gamma aan koolstofarme 
technologieën. Dit omvat ook 
technologieën met betrekking tot 
kernenergie, aangezien deze het grootste 
potentieel hebben om tegemoet te komen 
aan de energie- en klimaatdoelstellingen op 
de korte en langere termijn.

Or. lt
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Amendement 17
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Energiebeleid voor Europa erkent 
de potentiële bijdrage van kernenergie op 
het gebied van concurrentie, vermindering 
van CO2-uitstoot en
voorzieningszekerheid. Het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) zoals uiteengezet in de 
Mededeling van de Commissie van 22 
november 2007 getiteld Een Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
'Naar een koolstofarme toekomst', versnelt 
de ontwikkeling van een breed gamma aan 
koolstofarme technologieën. Dit omvat ook 
technologieën met betrekking tot 
kernenergie, aangezien deze het grootste 
potentieel hebben om tegemoet te komen 
aan de energie- en klimaatdoelstellingen op 
de korte en langere termijn.

(5) Het Energiebeleid voor Europa erkent 
de potentiële bijdrage van kernenergie op 
het gebied van concurrentie, vermindering 
van CO2-uitstoot, voorzieningszekerheid 
en minder afhankelijkheid van 
energievoorziening uit onstabiele delen 
van de wereld. Het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie (SET-plan) 
zoals uiteengezet in de Mededeling van de 
Commissie van 22 november 2007 getiteld 
Een Europees strategisch plan voor 
energietechnologie 'Naar een koolstofarme 
toekomst', versnelt de ontwikkeling van 
een breed gamma aan koolstofarme 
technologieën. Dit omvat ook 
technologieën met betrekking tot 
kernenergie, aangezien deze het grootste 
potentieel hebben om tegemoet te komen 
aan de energie- en klimaatdoelstellingen op 
de korte en langere termijn.

Or. lt

Amendement 18
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het SET-plan erkent dat de 
belangrijkste technologische uitdagingen 
op het gebied van kernsplijting om 
tegemoet te komen aan de 
overeengekomen energiedoelen van de 
Unie voor 2020 liggen in het 

Schrappen
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instandhouden van de concurrentiepositie 
in kernsplijtingstechnologieën en het 
garanderen van afvalbeheeroplossingen 
voor de lange termijn. Om de visie voor 
2050 voor een koolstofarme samenleving 
te bereiken, geeft het SET-plan de 
Gemeenschap een mandaat de 
voorbereidingen voor de demonstratie van 
splijtingsreactoren van de nieuwe 
generatie (Gen-IV) voor meer 
duurzaamheid af te ronden. In particular, 
the SET-Plan has established a European 
Industrial Initiative in Sustainable 
Nuclear Fission;

Or. en

Amendement 19
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het SET-plan erkent op het gebied van 
fusie het belang van ITER en de 
noodzaak de industrie vroeg te betrekken 
bij de voorbereiding van 
demonstratieacties. DEMO, een 
"demonstratie"-kernfusiecentrale vormt 
een strategisch doel van onderzoek naar 
kernfusie op de lange termijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Euratom heeft één volledig (9) Euratom heeft één volledig 
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geïntegreerd fusieonderzoeksprogramma 
opgezet dat internationaal een 
voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling 
van kernfusie als energiebron;

geïntegreerd fusieonderzoeksprogramma 
opgezet dat internationaal een 
voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling 
van kernfusie als energiebron, maar 
waarvan de resultaten mager gebleven 
zijn en de kosten uit de hand lopen;

Or. en

Amendement 21
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ingevolge het Besluit van de Raad 
van 20 december 2005 betreffende de 
goedkeuring van de toetreding van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie tot een kaderovereenkomst 
voor internationale samenwerking inzake 
onderzoek en ontwikkeling van nucleaire 
systemen van de vierde generatie, is de 
Gemeenschap op 11 mei 2006 toegetreden 
tot de "Framework Agreement of the 
Generation-IV International Forum 
(GIF)". De GIF coördineert multilaterale 
samenwerking voor preconceptueel 
ontwerponderzoek inzake een aantal 
geavanceerde kernenergiesystemen. De 
Gemeenschap heeft zich er derhalve toe 
verbonden zich in te zetten voor 
internationale samenwerking op dit 
gebied, hetgeen ook nauw verband houdt 
met het SET-plan;

Schrappen

Or. en

Amendement 22
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bouw van ITER in Europa, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van 21 november 2006 tot oprichting van 
de Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie voor de gezamenlijke 
uitvoering van het ITER-project13 moet 
het centrale onderwerp van 
fusieonderzoeksactiviteiten ingevolge het 
kaderprogramma (2012-2013) vormen.

Schrappen

__________________
13. PB L 358 van 16.12.2006, blz. 62.

Or. en

Amendement 23
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De communautaire activiteiten ter 
realisatie van ITER – met name om ITER 
te bouwen in Cadarache en de O&O-
activiteiten inzake ITER-technologie uit te 
voeren tijdens het kaderprogramma 
(2012-2013), moeten worden aangestuurd 
door de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (Fusion 
for Energy), ingevolge Beschikking 
2007/198/Euratom van de Raad van 27 
maart 2007 tot oprichting van de 
Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie van 
gunsten daaraan14;

Schrappen

__________________
14. PB L 90 van 30.03.07, blz. 58.

Or. en
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Amendement 24
Derek Vaughan

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit besluit dient voor de gehele duur 
van het kaderprogramma (2012-2013) de 
financiële middelen vast te stellen die in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van punt 
37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer.

(16) Dit besluit dient voor de gehele duur 
van het kaderprogramma (2012-2013) de 
financiële middelen vast te stellen die in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van 
punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van 17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer (IA). Op 20 april 
2011 kwam de Commissie met het voorstel 
(COM (2011)0206) om het huidige MFK 
2007-13 te herzien aan de hand van de 
punten 21 t/m 23 van het IIA, om in de 
onvoorziene extra financieringsbehoeften 
van het ITER-project voor de jaren 2012-
2013 te voorzien. Dat voorstel moet dienen 
als grondslag voor overeenstemming 
tussen beide takken van de 
begrotingsautoriteit, die tot stand moet 
komen op basis van alle middelen die het 
IIA biedt, zonder dat de financiering van 
andere beleidsvelden onder rubriek 1 a in 
het gedrang komen;

Or. en

Amendement 25
Carl Haglund

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit besluit dient voor de gehele duur (16) Dit besluit dient voor de gehele duur 
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van het kaderprogramma (2012-2013) de 
financiële middelen vast te stellen die in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van punt 
37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer.

van het kaderprogramma (2012-2013) de 
financiële middelen vast te stellen die in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van 
punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van 17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer (IA). Om het 
Kaderprogramma (2012-2013) in het 
MFK voor de jaren 2012 en 2013 in te 
passen is een wijziging in het MFK nodig, 
bestaande in verhoging van het plafond 
van rubriek 1a met EUR 650 miljoen in 
2012 en met EUR 190 miljoen in 2013. Op 
20 april 2011 heeft de Commissie een 
voorstel ingediend op basis van de punten 
21 t.m. 23 van het huidige IA ingediend 
dat zal dienen als 
onderhandelingsgrondslag. Een 
overeenkomst inzake de financiering van 
ITER via aanvullende overheveling naar 
rubriek 1a van het MFK zou het mogelijk 
maken het Euratom-
onderzoekprogramma in 2011 snel aan te 
nemen. Als er niet genoeg marge 
aanwezig is in rubriek 2  of wanneer er 
geen andere marges in het MFK van 2011 
te vinden zijn voor overheveling naar 
rubriek 1a in 2012 en 2013, moet een 
beroep op het Flexibiliteitsinstrument 
worden gedaan, zoals geregeld in punt 27 
van het IA;

Or. en

Amendement 26
Carl Haglund

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Voor het MFK 2014-2020 moeten 
de voor het ITER-project bestemde 
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kredieten voor de gehele 
programmaperiode worden vastgesteld, 
zodat alle meerkosten boven het EU-
aandeel van EUR 6,6 mia. ten behoeve 
van de bouw van ITER, die volgens de 
huidige planning in 2020 voltooid dient te 
zijn, uitsluitend door de lidstaten moeten 
worden gefinancierd en niet uit de EU-
begroting (“afscherming”);

Or. en

Amendement 27
Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) dient bij te dragen tot 
het leveren van klantgerichte 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning voor het formuleren, 
ontwikkelen, uitvoeren en volgen van de 
beleidslijnen van de Unie. In dit verband 
moet het GCO blijven fungeren als 
onafhankelijk referentiecentrum op het 
gebied van wetenschap en technologie in 
de Unie op de gebieden waarvoor het 
specifiek bevoegd is;

(17) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) dient bij te dragen tot 
het leveren van klantgerichte 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning voor het formuleren, 
ontwikkelen, uitvoeren en volgen van de 
beleidslijnen van de Unie. In dit verband 
moet het GCO blijven fungeren als 
onafhankelijk referentiecentrum op het 
gebied van wetenschap en technologie en 
van de jongste expertise op gebied van 
reactorveiligheid en nucleaire veiligheid
in de Unie op de gebieden waarvoor het 
specifiek bevoegd is.

Or. lt

Amendement 28
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een besluit
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) dient bij te dragen tot 
het leveren van klantgerichte 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning voor het formuleren, 
ontwikkelen, uitvoeren en volgen van de 
beleidslijnen van de Unie. In dit verband 
moet het GCO blijven fungeren als 
onafhankelijk referentiecentrum op het 
gebied van wetenschap en technologie in 
de Unie op de gebieden waarvoor het 
specifiek bevoegd is;

(17) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) dient bij te dragen tot 
het leveren van klantgerichte 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning voor het formuleren, 
ontwikkelen, uitvoeren en volgen van de 
beleidslijnen van de Unie. In dit verband 
moet het GCO blijven fungeren als 
onafhankelijk referentiecentrum op het 
gebied van wetenschap en technologie en 
van de jongste expertise op gebied van 
reactorveiligheid en nucleaire veiligheid
in de Unie op de gebieden waarvoor het 
specifiek bevoegd is.

Or. lt

Amendement 29
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onderzoek op het gebied van fusie-
energie, met het oog op de ontwikkeling 
van de technologie voor een veilige, 
duurzame, milieuvriendelijke en 
economisch levensvatbare energiebron;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kernsplijting en stralingsbescherming, b) kernsplijting en stralingsbescherming, 
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ter verbetering van de 
grondstoffenefficiëntie, kosteneffectiviteit 
en met name de veiligheid van 
kernsplijting en andere toepassingen van 
straling in de industrie en de geneeskunde.

ter verbetering van met name de veiligheid 
van kernsplijting en andere toepassingen 
van straling in de industrie en de 
geneeskunde. Bijzondere nadruk moet 
worden gelegd op onderzoek naar 
ontmanteling van kerncentrales.

Or. en

Amendement 31
Carl Haglund

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximumbedrag voor de 
tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 
(2012-2013) is 2.560.270.000 euro. Dit 
bedrag wordt als volgt verdeeld (in euro):

Het maximumbedrag voor de 
tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 
(2012-2013) is 2.100.270.000 euro. Dit 
bedrag wordt als volgt verdeeld (in euro):

Or. en

Amendement 32
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderzoek inzake fusie-energie 
2.208.809.000;

– onderzoek inzake fusie-energie 
10.000.000;

Or. en

Amendement 33
Carl Haglund

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderzoek inzake fusie-energie 
2.208.809.000;

– onderzoek inzake fusie-energie 
1.748.809.000;

Or. en

Amendement 34
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kernsplijting en stralingsbescherming 
118.245.000;

nucleaire veiligheid, beter beheer van 
kernafval en stralingsbescherming 
118.245.000;

Or. en

Amendement 35
Carl Haglund

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kernsplijting en stralingsbescherming 
118.245.000;

- kernsplijting, met name veiligheid, beter 
beheer van kernafval en 
stralingsbescherming 118.245.000;

Or. en

Amendement 36
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel I.A
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

I.A. ONDERZOEK INZAKE FUSIE-
ENERGIE

Schrappen

Doelstelling
Ontwikkeling van de kennisbasis voor en 
bouw van ITER als een belangrijke stap 
op weg naar de ontwikkeling van 
prototypereactoren voor 
elektriciteitscentrales die veilig, 
duurzaam, milieuvriendelijk en 
economisch levensvatbaar zijn. 
Achtergrond
De fusietechnologie heeft het potentieel 
om binnen een aantal decennia een 
belangrijke bijdrage te leveren tot de 
verwezenlijking van een duurzame en 
zekere energievoorziening voor de Unie. 
Een succesvolle ontwikkeling van 
bedoelde technologie zou zorgen voor 
energie die veilig, duurzaam en 
milieuvriendelijk is. Het langetermijndoel 
van het Europese fusieonderzoek, dat alle 
fusieactiviteiten binnen de lidstaten en de 
geassocieerde derde landen omvat, is de 
gezamenlijke ontwikkeling van 
prototypereactoren voor 
elektriciteitscentrales die aan deze eisen 
voldoen en die economisch levensvatbaar 
zijn.
De eerste prioriteit van de strategie om de 
langetermijndoelstelling te bereiken is de 
bouw van ITER (een grote experimentele 
faciliteit die de wetenschappelijke en 
technische haalbaarheid van fusie-
energie zal aantonen), gevolgd door de 
bouw van een demonstratie-fusiecentrale 
(DEMO). De bouw van ITER gaat 
gepaard met een begeleidend, gericht 
programma van ondersteunende O&O 
voor ITER en beperkte activiteiten voor de 
technologieën inclusief de fysica daarvan, 
ten behoeve van DEMO. 
De wereldwijde dimensie van O&O op het 
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gebied van fusie is vervat in de 
overeenkomst tot oprichting van de 
Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie voor de gezamenlijke 
uitvoering van het ITER-project en de 
overeenkomst tussen de regering van 
Japan en de Gemeenschap voor de 
gezamenlijke uitvoering van de 
bredereaanpakactiviteiten op het gebied 
van onderzoek inzake fusie-energie.
Ook wordt internationale samenwerking 
nagestreefd binnen acht bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten op het 
gebied van kernfusie die van kracht zijn 
tussen de Gemeenschap en derde landen.
Activiteiten
1. De bouw van ITER
Dit omvat activiteiten voor de 
gemeenschappelijke totstandbrenging van 
ITER, met name met het oog op bestuur 
van de internationale ITER-organisatie 
en de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER, beheer en 
personeelszaken, algemene technische en 
administratieve ondersteuning, 
constructie van apparatuur en installaties 
en ondersteuning van het project bij de 
bouw ervan.
2. O&O ter voorbereiding van de 
inwerkingstelling van ITER
Met een speciaal programma op het 
gebied van fysica en technologie worden 
de JET-faciliteit (Joint European Torus) 
en andere voor ITER relevante installaties 
voor magnetische opsluiting 
geëxploiteerd. Daarbij worden specifieke 
cruciale ITER-technologieën beoordeeld, 
ITER-projectkeuzen geconsolideerd en 
wordt de inwerkingstelling van ITER 
voorbereid.
3. Beperkte technologieactiviteiten ter 
voorbereiding van DEMO
Fusiematerialen en sleuteltechnologieën 
voor fusie worden verder ontwikkeld en de 
werkzaamheden van het team dat werkt 
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aan de voorbereiding van de bouw van de 
International Fusion Materials 
Irradiation Facility (IFMIF) worden 
voortgezet.
4. O&O-activiteiten voor de lange termijn
Er zullen beperkte activiteiten 
plaatsvinden op het gebied van 
verbeteringen van de concepten voor 
systemen voor magnetische opsluiting 
(gericht op de voorbereiding van de 
inwerkingstelling van de W7-X-
stellarator), en theoretische 
werkzaamheden en modellering met het 
oog op een algemeen begrip van 
fusieplasma's.
5. Personeel, onderwijs en opleiding
Met het oog op de korte- en 
middellangetermijnbehoeften van ITER, 
alsmede met het oog op de verdere 
ontwikkeling van de fusietechnologie, 
zullen initiatieven worden voortgezet die 
zijn gericht op het opleiden van de 
"ITER-generatie", zowel qua aantallen 
als qua spreiding van de deskundigheid 
en opleiding en ervaring op hoog niveau.
6. Infrastructuren
ITER wordt een nieuwe 
onderzoeksinfrastructuur met een sterke 
Europese dimensie.
7. Bedrijfsleven en processen voor de 
overdracht van technologie
Er is behoefte aan nieuwe 
organisatiestructuren om innovaties die 
voortvloeien uit ITER snel over te dragen 
naar het Europese bedrijfsleven. Dit 
wordt een taak voor het Fusion Industry 
Innovation Forum dat een routekaart 
voor fusietechnologie en initiatieven voor 
de ontwikkeling van menselijk potentieel 
zal ontwikkelen, met nadruk op innovatie 
en potentieel voor het bieden van nieuwe 
producten en diensten.

Or. en
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Amendement 37
Helga Trüpel

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel I.B – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kernenergie speelt een belangrijke rol in 
de discussie over de bestrijding van 
klimaatverandering en het minder 
afhankelijk maken van Europa van 
ingevoerde energie. Meer geavanceerde 
nucleaire technologie biedt het 
vooruitzicht van aanzienlijke 
verbeteringen van de efficiëntie en van 
het gebruik van grondstoffen, in 
combinatie met een nog hoger 
veiligheidsniveau en de productie van nog 
minder afvalstoffen ten opzichte van de 
huidige reactorontwerpen. De huidige 
Europese initiatieven op dit gebied vallen 
binnen het kader van het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan), dat is goedgekeurd door de 
Raad en het Europees Parlement, en 
dragen voorts bij aan de 
samenwerkingsprojecten die worden 
ondernomen met belangrijke derde 
landen binnen het Generation IV 
International Forum (GIF).

Schrappen

Or. en


