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Amendement 5
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
inzake kernenergie voor 2012-2013, hierna 
"het kaderprogramma (2012-2013)" 
genoemd, is aangenomen bij Besluit nr. 
…/…/Euratom van de Raad van … 
betreffende het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie voor onderzoeks- en 
opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 
(2012-2013). De uitvoering van het 
kaderprogramma (2012-2013) en de 
specifieke programma's ervan, inclusief de 
gerelateerde financiële aspecten, is de 
verantwoordelijkheid van de Commissie.

(1) Het kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
inzake kernenergie voor 2012-2013, hierna 
"het kaderprogramma (2012-2013)" 
genoemd, dat is aangenomen bij Besluit nr. 
…/…/Euratom van de Raad van … 
betreffende het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie voor onderzoeks- en 
opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 
(2012-2013), is bedoeld als aanvulling op 
de overige acties op het gebied van 
onderzoeksbeleid die noodzakelijk zijn 
voor de implementatie van de Europa 
2020-strategie, met name de acties op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
concurrentievermogen en innovatie, 
industrie, werkgelegenheid en milieu. De 
uitvoering van het kaderprogramma (2012-
2013) en de specifieke programma's ervan, 
inclusief de gerelateerde financiële 
aspecten, is de verantwoordelijkheid van 
de Commissie.

Or. lt

Amendement 6
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het kaderprogramma (2012-2013) 
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moet bijdragen tot de tenuitvoerlegging 
van de Innovatie-Unie, dat een van de 
kerninitiatieven is van de Europa 2020-
strategie, door de concurrentie te 
versterken met het oog op 
wetenschappelijke excellentie en de 
implementatie van belangrijke innovaties 
op het gebied van nucleaire energie te 
versnellen, met name op het gebied van 
kernfusie en nucleaire veiligheid, terwijl 
ook een bijdrage wordt geleverd aan de 
aanpak van de problemen op het gebied 
van energie en klimaatverandering. 

Or. lt

Amendement 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De opzet en tenuitvoerlegging van 
het kaderprogramma (2012-2013) moeten 
gebaseerd zijn op de beginselen eenvoud, 
stabiliteit, doorzichtigheid, 
rechtszekerheid, logische opbouw, 
uitmuntendheid en vertrouwen, 
overeenkomstig de aanbevelingen die het 
Europees Parlement heeft uitgesproken in 
zijn verslag inzake het vereenvoudigen 
van de tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek.

Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet meer aandacht worden 
besteed aan en er moeten meer 
begrotingsmiddelen worden ingezet voor 
initiatieven die niet alleen betrekking 
hebben op zuiver nucleair onderzoek, in 
het bijzonder om te investeren in 
menselijk kapitaal en acties gericht op het 
aanpakken van mogelijke tekorten aan 
vaardigheden in de komende jaren (bijv. 
financiële steun voor onderzoekers op 
nucleair gebied) en het daaruit 
voortvloeiende verlies van leiderschap 
voor de Unie.

Or. en

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er moet in het bijzonder aandacht 
worden besteed aan de ontwikkeling van 
contractuele regelingen die het risico van 
mislukkingen verkleinen, alsook aan de 
spreiding van risico's en kosten in de tijd.

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het kaderprogramma (2012-2013) moet (8) Het kaderprogramma (2012-2013) moet 
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de deelname bevorderen van de 
ultraperifere regio's van de Gemeenschap 
alsmede van een brede groep 
ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten.

de deelname bevorderen van de 
ultraperifere regio's van de Gemeenschap 
alsmede van een brede groep 
ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten, wier onderzoeksactiviteiten 
gebaseerd moeten zijn op eerbiediging van 
de fundamentele ethische beginselen, met 
name die zijn verankerd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie.

Or. lt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De implementatie 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-
project, moet het centrale element van 
fusieonderzoeksactiviteiten ingevolge het 
kaderprogramma (2012-2013) vormen.

Or. lt

Amendement 12
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Specifieke regels voor onderzoek inzake 
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fusie-energie
De regels in dit hoofdstuk gelden 
onverminderd de specifieke regels voor 
activiteiten ingevolge het thematische 
gebied "Onderzoek inzake fusie-energie" 
in hoofdstuk IV.

Or. fr

Motivering

Er is geen reden waarom de deelnameregels niet zouden gelden voor fusieonderzoek. Zo is 
het met name legitiem om bezorgdheid te uiten over de lage participatiegraad van het MKB in 
het fusieonderzoeksprogramma. 

Amendement 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle stadia van het proces moeten 
worden geoptimaliseerd om vertragingen 
te voorkomen en een zo groot mogelijke 
kostenefficiëntie te bevorderen. Dit omvat 
aspecten zoals toegang tot de 
ontwerpwerkprogramma's, publicatie van 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen, opstelling van voorstellen, de 
selectieprocedures en de tijd die vereist is 
voor de goedkeuring en uitbetaling van 
subsidies.

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nodige maatregelen worden genomen 
om te zorgen voor een redelijk 
genderevenwicht bij de aanstelling van 
groepen van onafhankelijke deskundigen.

Bij de aanstelling van groepen van 
onafhankelijke deskundigen worden de
nodige maatregelen genomen om te zorgen 
voor een redelijk genderevenwicht en een 
evenwicht tussen lidstaten die onderzoek 
verrichten en opleidingen verzorgen op 
nucleair gebied en geassocieerde landen. 

Or. ro

Motivering

Bij de aanstelling van groepen van onafhankelijke deskundigen is het van belang dat er 
stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat er een redelijk genderevenwicht bestaat 
maar ook een vergelijkbaar evenwicht tussen lidstaten die onderzoek verrichten en 
opleidingen verzorgen op nucleair gebied en geassocieerde landen.

Amendement 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zij mogen niet omvatten: niet-
subsidiabele kosten, met name aanwijsbare 
indirecte belastingen inclusief belasting 
over de toegevoegde waarde, heffingen, 
debetinteresten, voorzieningen voor 
mogelijke toekomstige verliezen of lasten,
wisselverliezen, kosten in verband met 
kapitaalopbrengsten, in verband met een 
ander Unieproject gedeclareerde, gemaakte 
of terugbetaalde kosten, schulden en 
schuldendienstlasten, buitensporige of 
ondoordachte kosten, en alle andere kosten 
die niet voldoen aan de onder a) tot en met 
d) genoemde voorwaarden.

e) zij mogen niet omvatten: niet-
subsidiabele kosten, met name aanwijsbare 
indirecte belastingen inclusief niet-
terugvorderbare belasting over de 
toegevoegde waarde, heffingen, 
debetinteresten, wisselverliezen, kosten in 
verband met kapitaalopbrengsten, in 
verband met een ander Unieproject 
gedeclareerde, gemaakte of terugbetaalde 
kosten, schulden en schuldendienstlasten, 
buitensporige of ondoordachte kosten, en 
alle andere kosten die niet voldoen aan de 
onder a) tot en met d) genoemde 
voorwaarden.

Or. fr
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Amendement 16
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 51, onder a), bedoelde 
associatiecontracten en in artikel 51, 
onder f), bedoelde kostendelende acties 
omvatten de regels betreffende de 
communautaire financiële bijdrage voor 
de betrokken activiteiten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De jaarlijkse financiële bijdrage van de 
Gemeenschap ("basissteun") die is 
vastgesteld in de associatiecontracten mag 
tijdens de gehele duur van de bij Besluit 
2006/970/Euratom van de Raad 
aangenomen zevende kaderprogramma 
van de Gemeenschap (2007-2011) en het 
kaderprogramma 2012-2013 niet meer 
zijn dan 20% van de uitgaven van de 
associaties voor activiteiten die in hun 
jaarlijkse werkprogramma's zijn 
gespecificeerd .

Er mag geen financiële bijdrage van de 
Gemeenschap worden toegekend voor de 
in artikel 51 aangeduide activiteiten.

Or. fr

Motivering

In de context van de financiële en budgettaire problemen moet het belastinggeld van de 
Europese burgers gericht worden ingezet voor onderzoeksactiviteiten die verband houden met 
duurzame ontwikkeling en moet er een zo groot mogelijk aantal onderzoekers en mkb-
bedrijven bij worden betrokken.



PE472.072v01-00 10/12 AM\876459NL.doc

NL

Amendement 18
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het raadgevend 
comité voor het fusieprogramma, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit nr. 
…/…/Euratom van de Raad, mag de 
Commissie in voorkomend geval 
financieren:

Schrappen

a) ingevolge de associatiecontracten en 
voor niet meer dan 40%: uitgaven van 
specifieke samenwerkingsprojecten tussen 
de geassocieerden entiteiten die het 
raadgevend comité heeft geadviseerd 
prioritair te steunen en door de 
Commissie zijn goedgekeurd; de 
prioritaire steun concentreert zich op 
acties die relevant zijn voor ITER/DEMO, 
behalve bij projecten die al prioritaire 
status hebben verkregen tijdens eerdere 
kaderprogramma’s;
b) acties die worden uitgevoerd ingevolge 
de European Fusion Development 
Agreement inclusief aanbestedingen of 
ingevolge de in artikel 51, onder c), 
bedoelde gemeenschappelijke 
onderneming;
c) acties die worden uitgevoerd op grond 
van de Overeenkomst inzake de 
personeelsmobiliteit.

Or. fr

Motivering

In de context van de financiële en budgettaire problemen moet het belastinggeld van de 
Europese burgers gericht worden ingezet voor onderzoeksactiviteiten die verband houden met 
duurzame ontwikkeling en moet er een zo groot mogelijk aantal onderzoekers en mkb-
bedrijven bij worden betrokken.
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Amendement 19
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ingevolge de associatiecontracten en 
voor niet meer dan 40%: uitgaven van 
specifieke samenwerkingsprojecten tussen 
de geassocieerden entiteiten die het 
raadgevend comité heeft geadviseerd 
prioritair te steunen en door de Commissie 
zijn goedgekeurd; de prioritaire steun 
concentreert zich op acties die relevant 
zijn voor ITER/DEMO, behalve bij 
projecten die al prioritaire status hebben 
verkregen tijdens eerdere 
kaderprogramma’s;

a) ingevolge de associatiecontracten en 
voor niet meer dan 40%: uitgaven van 
specifieke samenwerkingsprojecten tussen 
de geassocieerden entiteiten die het 
raadgevend comité heeft geadviseerd 
prioritair te steunen en door de Commissie 
zijn goedgekeurd; de prioritaire steun 
concentreert zich op experimenten die 
gericht zijn op het optimaliseren van de 
prestaties van ITER en die bijdragen tot 
de vaststelling van het DEMO-
programma; 

Or. it

Amendement 20
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij projecten en acties die een 
financiële bijdrage ontvangen 
overeenkomstig lid 2, onder a) of b), 
hebben alle in artikel 51, onder a) en b) 
bedoelde juridische entiteiten het recht 
deel te nemen aan de experimenten die op 
de betrokken apparatuur plaatsvinden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

In de context van de financiële en budgettaire problemen moet het belastinggeld van de 
Europese burgers gericht worden ingezet voor onderzoeksactiviteiten die verband houden met 
duurzame ontwikkeling en moet er een zo groot mogelijk aantal onderzoekers en mkb-
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bedrijven bij worden betrokken.

Amendement 21
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De communautaire financiële bijdrage 
voor acties die worden uitgevoerd 
ingevolge een internationale 
samenwerkingsovereenkomst als bedoeld 
in artikel 51, onder d), wordt bepaald in 
overeenstemming met de voorwaarden 
van deze overeenkomst of door elke bij de 
overeenkomst opgerichte juridische 
entiteit. De Gemeenschap mag haar 
deelname en haar financiële bijdrage aan 
een dergelijke overeenkomst beheren door 
middel van elke passende juridische 
entiteit.

Schrappen

Or. fr

Motivering

In de context van de financiële en budgettaire problemen moet het belastinggeld van de 
Europese burgers gericht worden ingezet voor onderzoeksactiviteiten die verband houden met 
duurzame ontwikkeling en moet er een zo groot mogelijk aantal onderzoekers en mkb-
bedrijven bij worden betrokken.


