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Amendement 3
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
–

Proposition de rejet

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. fr

Amendement 4
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij de uitvoering van dit specifieke 
programma moet het accent worden gelegd 
op de bevordering van de mobiliteit en 
opleiding van onderzoekers, en de 
bevordering van innovatie, in de Europese 
Unie. Met name moet het GCO adequate 
opleiding op het gebied van nucleaire 
veiligheid en beveiliging verschaffen.

(5) Bij de uitvoering van dit specifieke 
programma moet het accent worden gelegd 
op de bevordering van de mobiliteit en 
opleiding van onderzoekers, en de 
bevordering van innovatie, in de Europese 
Unie. Met name moet het GCO adequate 
opleiding op het gebied van nucleaire 
veiligheid en beveiliging verschaffen.
Daarnaast moet het GCO toezicht 
uitoefenen op de kwaliteit en de efficiëntie 
van opleiding, alsmede op de coördinatie 
van bestaande onderwijsprogramma's op 
het gebied van kernenergie in de Unie, in 
kandidaat-lidstaten en in buurlanden.

Or. en

Amendement 5
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij de uitvoering van dit specifieke 
programma moet het accent worden gelegd 
op de bevordering van de mobiliteit en 
opleiding van onderzoekers, en de 
bevordering van innovatie, in de Europese 
Unie. Met name moet het GCO adequate 
opleiding op het gebied van nucleaire
veiligheid en beveiliging verschaffen.

(5) Bij de uitvoering van dit specifieke 
programma moet het accent worden gelegd 
op de bevordering van de mobiliteit en 
opleiding van onderzoekers, en de 
bevordering van innovatie, in de Europese 
Unie. Met name moet het GCO adequate 
opleiding op het gebied van de 
ontmanteling van kerncentrales en 
nucleaire beveiliging verschaffen.

Or. fr

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet meer aandacht worden 
besteed aan en meer begrotingsmiddelen 
worden ingezet voor andere initiatieven 
dan zuiver nucleair onderzoek, in het 
bijzonder op het gebied van menselijk 
kapitaal en acties gericht op het 
aanpakken van mogelijke tekorten aan 
vaardigheden in de komende jaren (bijv. 
financiële steun voor onderzoekers op 
nucleair vlak) en het daaruit 
voortvloeiende verlies van leiderschap 
voor de Unie;

Or. en

Amendement 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De tenuitvoerlegging van het 
kaderprogramma (2012-2013) moet 
stoelen op de beginselen van eenvoud, 
stabiliteit, transparantie, juridische 
zekerheid, consistentie, excellentie en 
vertrouwen, indachtig de aanbevelingen 
van het Europees Parlement in zijn 
verslag betreffende vereenvoudiging van 
de tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek.

Or. en

Amendement 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het beheer van de Europese 
financiering van onderzoek moet in 
sterkere mate gebaseerd moet zijn op 
vertrouwen en risicotolerantie in alle 
stadia van de projecten, waarbij voor 
controleerbaarheid moet worden gezorgd, 
met flexibele EU-regels.

Or. en

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen — die 

(11) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen — in 
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evenredig zijn met de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschap — om de 
effectiviteit van de verleende financiële 
steun en van de benutting van deze 
middelen te controleren teneinde 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan.
De nodige stappen dienen te worden 
genomen om verloren gegane middelen, 
ten onrechte betaalde of onjuist bestede 
middelen terug te vorderen, 
overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 
december 1995 betreffende bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
(EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad 
van 11 november 1996 betreffende de 
controles en verificaties ter plaatse die door 
de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
fraudes en andere onregelmatigheden en 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 mei 1999 betreffende onderzoeken door 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF).

verhouding tot de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschap — om de 
effectiviteit van de verleende financiële 
steun en van de benutting van deze 
middelen te controleren en zodoende 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan.
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.
De nodige stappen dienen te worden 
genomen om verloren gegane middelen, 
ten onrechte betaalde of onjuist bestede 
middelen terug te vorderen, 
overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 
december 1995 betreffende bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
(EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad 
van 11 november 1996 betreffende de 
controles en verificaties ter plaatse die door 
de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
fraudes en andere onregelmatigheden en 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 mei 1999 betreffende onderzoeken door 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF).

Or. en

Amendement 10
Michèle Rivasi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheer van nucleaire afvalstoffen, (a) medische toepassingen, milieu-impact 
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milieu-impact en basiskennis; en basiskennis;

Or. fr

Amendement 11
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nucleaire veiligheid (van huidige en 
toekomstige generaties van nucleaire 
reactoren, en van de desbetreffende 
splijtstofcyclus);

Schrappen

Or. fr

Amendement 12
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ontmanteling

Or. en

Amendement 13
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 3 van het Besluit 
[verwijzing naar Besluit van de Raad 
betreffende het kaderprogramma van 

Het bedrag dat voor de uitvoering van het 
specifiek programma noodzakelijk wordt 
geacht bedraagt 40 000 000 EUR
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Euratom moet worden toegevoegd 
wanneer dit wordt aangenomen] is het
bedrag dat voor de uitvoering van het 
specifiek programma noodzakelijk wordt 
geacht 233 216 000 EUR.

Or. fr

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een meerjarig 
werkprogramma op voor de uitvoering van 
het specifieke programma, waarin de in de 
bijlage genoemde doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten alsmede het tijdschema voor de 
uitvoering nader zijn omschreven.

(1) De Commissie stelt een meerjarig 
werkprogramma op voor de uitvoering van 
het specifieke programma, waarin de in de 
bijlage genoemde doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten, en de benodigde financiële 
middelen en financieringsregelingen,
alsmede het tijdschema voor de uitvoering 
nader zijn omschreven.

Or. ro

Amendement 15
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van het 
specifieke programma is het verlenen van 
klantgestuurde wetenschappelijke en 
technische ondersteuning van het beleid 
van de Unie in verband met kernenergie, 
en het voldoen aan de verplichtingen van 
het Verdrag. Om dit doel te bereiken, 
moeten kennis, bekwaamheid en 

De algemene doelstelling van het 
specifieke programma is het verlenen van 
gestuurde wetenschappelijke en technische 
ondersteuning van het beleid. Om dit doel 
te bereiken, moeten kennis, bekwaamheid 
en deskundigheid up-to-date worden 
gehouden om over de vereiste state-of-the-
art expertise te beschikken op het gebied 
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deskundigheid continu worden bijgesteld 
om de vereiste state-of-the-artexpertise te 
verschaffen op het gebied van veiligheid 
van nucleaire reactoren en nucleaire 
veiligheidscontroles en beveiliging.

van medische toepassingen, maatregelen 
met betrekking tot en informatie over 
radioactiviteit in het milieu en nucleaire 
veiligheidscontroles en beveiliging.

Or. fr

Amendement 16
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 2 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nucleaire activiteiten van het GCO 
strekken ertoe te voldoen aan de O&O-
verplichtingen van het Verdrag en zowel 
de Commissie als de lidstaten te 
ondersteunen op het gebied van 
veiligheidscontrole en non-proliferatie, 
afvalbeheer, veiligheid van 
kerninstallaties en de splijtstofcyclus,
radioactiviteit in het milieu en 
stralingsbescherming.

De nucleaire activiteiten van het GCO 
strekken ertoe zowel de Commissie als de 
lidstaten te ondersteunen op het gebied van 
veiligheidscontrole en non-proliferatie, 
radioactiviteit in het milieu en 
stralingsbescherming.

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 2 – paragraaf 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheer van nucleaire afvalstoffen,
milieu-impact en basiskennis;

(a) medische toepassingen, milieu-impact 
en basiskennis;

Or. fr
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Amendement 18
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 2 – paragraaf 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nucleaire veiligheid (van huidige en 
toekomstige generaties van nucleaire 
reactoren, en van de desbetreffende 
splijtstofcyclus);

Schrappen

Or. fr

Amendement 19
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – paragraaf 3.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Beheer van nucleaire afvalstoffen, 
milieu-impact en basiskennis

3.1. medische toepassingen, milieu-impact 
en basiskennis

Or. fr

Amendement 20
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.1. Karakterisering, opslag en 
opberging van verbruikte splijtstof en 
hoogactief afval

Schrappen

Het beheer van verbruikte splijtstof en 
hoogactief kernafval omvat de 
verwerking, de conditionering, het 
vervoer, de tussentijdse opslag en de 
geologische opberging ervan. Het 
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uiteindelijke doel is voorkomen dat er 
binnen alle fasen van de zeer lange 
vervaltijd radionucliden terechtkomen in 
de biosfeer. Het ontwerp, de beoordeling 
en het functioneren van de kunstmatige 
en natuurlijke barrières op diverse 
tijdschalen zijn voor deze doelstellingen 
van essentieel belang en zijn onder andere 
afhankelijk van het gedrag van 
splijtstoffen en/of afval in de geologische 
omgeving. Dergelijke studies vallen onder 
dit specifieke programma.

Or. fr

Amendement 21
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.2. Partitionering en transmutatie Schrappen
De belangrijkste strategie die wordt 
overwogen voor toekomstige 
kernenergiesystemen omvat het sluiten 
van de nucleaire splijtstofcyclus, met als 
doel het reduceren van de radiotoxiciteit 
van kernafval op de lange termijn en het 
verbeteren van het duurzame gebruik van 
hulpbronnen. De belangrijkste 
uitdagingen van dit concept zijn nog 
steeds de optimalisering van de 
partitioneringstechnieken om 
geselecteerde langlevende radionucliden 
te scheiden van de verbruikte splijtstof, en 
de fabricage en kwalificatie van veilige en 
betrouwbare splijtstoffen voor 
actinidentransmutatie. Experimenten op 
het gebied van partitionering door het 
GCO omvatten onderzoek naar waterige 
oplossingen en pyrometallurgische 
processen (in zoutmedia).
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Or. fr

Amendement 22
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.3. Fundamenteel actinidenonderzoek Schrappen
Om deskundigheid en een leidende positie 
op het gebied van civiele nucleaire 
technologie te behouden, is het essentieel 
om interdisciplinair fundamenteel 
onderzoek te bevorderen naar nucleaire 
materialen als hulpbronnen waaruit 
nieuwe technologische innovaties kunnen 
voortkomen. Dit vereist op zijn beurt 
echter kennis van de reactie van de 
zogenaamde ‘5f-
elektronenlaagelementen’ (d.w.z. de 
actiniden) en verbindingen op (gewoonlijk 
extreme) thermodynamische parameters.
Vanwege de kleine experimentele 
database en de intrinsieke complexiteit 
van modellering, is onze huidige kennis 
van deze mechanismen beperkt.
Fundamenteel onderzoek van deze 
problemen is essentieel om het gedrag van 
deze elementen te begrijpen en om de 
vooraanstaande positie op het gebied van 
moderne natuurkunde op het gebied van 
gecondenseerde materie te behouden.
Ontwikkelingen op het gebied van 
geavanceerde modellering en simulatie 
zullen worden versterkt om de invloed van 
de experimentele programma's te 
vergroten.
Het programma van het GCO betreffende 
fundamenteel actinidenonderzoek blijft 
een vooraanstaande positie behouden op 
het gebied van actinidenfysica en -chemie, 
waarbij het belangrijkste doel is om 
experimentele faciliteiten van 
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wereldklasse te verschaffen aan 
wetenschappers van universiteiten en 
onderzoekscentra. Hierdoor zullen deze de 
eigenschappen van actinidenmaterialen 
kunnen onderzoeken om hun opleiding af 
te ronden en om een bijdrage te leveren 
aan de vooruitgang in nucleaire 
wetenschappen.

Or. fr

Amendement 23
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.4. Nucleaire gegevens Schrappen
Door de voorgestelde ontwerpen voor 
speciale kleinere actinidenverbranders en 
geavanceerde concepten voor de productie 
van kernenergie ontstaat een nieuwe 
vraag naar veel nauwkeuriger nucleaire 
gegevens. De kwaliteit van de 
experimentele gegevens is belangrijk voor 
betere veiligheidsnormen en gereduceerde 
foutmarges, en vandaar het rendement
van het ontwerp en de constructie van 
nieuwe reactorsystemen. De 
gegevensbestanden die worden gebruikt 
door de industrie en 
onderzoekslaboratoria moeten volledig en 
accuraat zijn, en worden gevalideerd door 
middel van welomschreven 
kwaliteitsborgingsprocedures.
Het GCO zal internationaal vereiste 
gegevens genereren en bovendien het 
veilige gebruik van de Van de Graaff- en 
GELINA-lineaire deeltjesversnellers 
voortzetten.

Or. fr
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Amendement 24
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.6 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In titel II, artikel 3 van het Verdrag is 
bepaald dat basisveiligheidsnormen moeten 
worden vastgesteld voor de bescherming 
van de gezondheid van werknemers en de 
bevolking tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren. De artikelen 31 tot en 
met 38 van het Verdrag bevatten 
voorschriften betreffende de rol van de 
lidstaten en de Commissie met betrekking 
tot de bescherming van de gezondheid bij 
de mens, de controle van 
radioactiviteitsniveaus in het milieu, 
emissie naar het milieu en het beheer van 
nucleair afval. Overeenkomstig artikel 39 
van het Verdrag biedt het GCO hulp aan de 
Commissie bij de uitvoering van deze taak.

In titel II, artikel 3 van het Verdrag is 
bepaald dat basisveiligheidsnormen moeten 
worden vastgesteld voor de bescherming 
van de gezondheid van werknemers en de 
bevolking tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren. De artikelen 31 tot en 
met 38 van het Verdrag bevatten 
voorschriften betreffende de rol van de 
lidstaten en de Commissie met betrekking 
tot de bescherming van de gezondheid bij
de mens, de controle van 
radioactiviteitsniveaus in het milieu (lucht, 
water, bodem) en emissie naar het milieu.
Het GCO gaat samen met zijn 
internationale partners door met het 
ontwikkelen van netwerken voor het 
meten van radioactiviteit in het milieu, en 
maakt alle verzamelde gegevens 
onmiddellijk openbaar. En vertu de 
l'article 39 du traité, le JRC assiste la 
Commission dans l'exécution de ces tâches.

Or. fr

Amendement 25
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.7 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is belangrijk om de kennis van nieuwe 
generaties nucleaire wetenschappers en 
ingenieurs betreffende kernonderzoek, die 
is verzameld door de verspreiding van 

Het is belangrijk snel nieuwe generaties 
nucleaire wetenschappers en ingenieurs op 
te leiden die gespecialiseerd zijn op het 
gebied van het ontmantelen van 
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experimenten, resultaten, interpretaties en 
vaardigheden die zijn verkregen door 
middel van onderzoeken en toegepaste 
programma's, te consolideren en uit te 
breiden.

kerncentrales, in het bijzonder via de 
verspreiding van experimenten, resultaten, 
interpretaties en vaardigheden die zijn 
verkregen door middel van onderzoeken en 
toegepaste programma's.

Or. fr

Amendement 26
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3.1.7 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het GCO zal bijdragen aan het ter 
beschikking stellen, ordenen en 
documenteren van deze kennis en aan het 
ondersteunen van de activiteiten in het 
hoger onderwijs in Europa voor in bedrijf 
zijnde en innovatieve reactoren van de 
vierde generatie. Bovendien zal het GCO 
het 'European Nuclear Human Resources 
Observatory' ontwikkelen om de trends in 
Europa te analyseren en om 
wetenschappelijke ondersteuning te 
verschaffen voor de beleidsvorming van 
de Unie. Bovendien zal het GCO 
bijdragen aan betere communicatie over 
kernenergie, met name in verband met de 
acceptatie door het grote publiek, en meer 
in het algemeen aan de ontwikkeling van 
strategieën voor algemeen 
energiebewustzijn. De uitgebreide 
ervaring en de unieke faciliteiten voor het 
meten van nucleaire gegevens vormen 
tevens een uitstekende mogelijkheid voor 
het onderwijs en de opleiding van 
nucleaire wetenschappers en ingenieurs, 
waarbij het onderwijs op universiteiten 
wordt aangevuld met directe toegang tot
nucleaire installaties.

Het GCO zal meewerken aan het ter 
beschikking stellen, ordenen en 
documenteren van deze kennis en aan het 
ondersteunen van de activiteiten in het 
hoger onderwijs in Europa met betrekking 
tot de praktijken en technologieën voor 
het ontmantelen van reactoren.

Or. fr
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Amendement 27
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. fr

Amendement 28
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 3 – punt 3.2. – punt 3.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nucleaire veiligheid en de 
betrouwbaarheid van in bedrijf zijnde 
installaties wordt voortdurend 
geoptimaliseerd, om te kunnen voldoen aan 
de nieuwe uitdagingen die ontstaan door de 
liberalisering van de markt, uitgebreide 
exploitatie van kerncentrales en de 
zogenaamde 'wedergeboorte' van de 
nucleaire sector. Om het veiligheidsniveau 
van kernreactoren van zowel het westerse 
als het Russische type te handhaven en te 
verhogen, moeten geavanceerde en 
verfijnde methoden voor 
veiligheidsbeoordeling en bijbehorende 
analyse-instrumenten worden ontwikkeld 
en gevalideerd. Bij het GCO wordt gericht 
experimenteel onderzoek uitgevoerd om 
het begrip van de onderliggende fysische 
verschijnselen en processen te verbeteren 
teneinde de validering en verificatie van 
deterministische en probabilistische 
veiligheidsbeoordelingen mogelijk te 
maken op basis van geavanceerde 
modellering van installatieprocessen 

De nucleaire veiligheid en de 
betrouwbaarheid van in bedrijf zijnde 
installaties wordt voortdurend 
geoptimaliseerd, om te kunnen voldoen aan 
de nieuwe uitdagingen die ontstaan door de 
liberalisering van de markt, uitgebreide 
exploitatie van kerncentrales en de 
zogenaamde 'wedergeboorte' van de 
nucleaire sector. Om het veiligheidsniveau 
van kernreactoren van zowel het westerse 
als het Russische type te handhaven en te 
verhogen, moeten geavanceerde en 
verfijnde methoden voor 
veiligheidsbeoordeling en bijbehorende 
analyse-instrumenten worden ontwikkeld 
en gevalideerd. Bij het GCO wordt gericht 
experimenteel onderzoek uitgevoerd om 
het begrip van de onderliggende fysische 
verschijnselen en processen te verbeteren 
teneinde de validering en verificatie van 
deterministische en probabilistische 
veiligheidsbeoordelingen mogelijk te 
maken op basis van geavanceerde 
modellering van installatieprocessen 
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(reactiviteit en thermo-hydraulisch), van 
componenten onder 
werkbelasting/veroudering, en van 
menselijke en organisatorische factoren.
Het GCO zal tevens een centrale rol blijven 
spelen bij de oprichting en exploitatie van 
het 'European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback' ten 
behoeve van alle lidstaten. Het zal actuele 
verslagen uitbrengen betreffende specifieke 
installatieproblemen en het efficiënt delen 
en implementeren van feedback met 
betrekking tot ervaringen met de 
exploitatie faciliteren teneinde de 
veiligheid van kerncentrales te vergroten 
ten behoeve van alle Europese 
reguleerders.

(reactiviteit en thermo-hydraulisch), van 
componenten onder 
werkbelasting/veroudering, en van 
menselijke en organisatorische factoren.
Het GCO zal tevens een centrale rol blijven 
spelen bij de oprichting en exploitatie van 
het 'European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback' ten 
behoeve van alle lidstaten. Het zal actuele 
verslagen uitbrengen betreffende specifieke 
installatieproblemen en het efficiënt delen 
en implementeren van feedback met 
betrekking tot ervaringen met de 
exploitatie faciliteren teneinde de 
veiligheid van kerncentrales te vergroten 
ten behoeve van alle Europese 
reguleerders. Gezien het toenemende 
belang van de ontmanteling van 
kerncentrales en de daarbij behorende 
uitbreidende markt voor en technische 
aspecten van ontmanteling moet het GCO 
ook zijn kennis op dit gebied vergroten.  
Het GCO neemt in zijn programma 
sleutelaspecten van onderzoek en 
opleiding van deskundigen op het gebied 
van het ontmantelen van kerncentrales 
(methoden, on-the-job-opleiding en 
wetenschappelijke achtergrond) op.

Or. en


