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Amendement 56
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. keurt de amendementen op het voorstel 
van de Commissie goed;

1. brengt een gunstig advies uit over het 
Commissievoorstel zoals geamendeerd;

Or. fr

Amendement 57
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 8, artikel 13, artikel 173, lid 
3, artikel 182, lid 1, en artikel 194,

Or. en

Amendement 58
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien artikel 7 van het Euratom-
verdrag, in navolging waarvan de Raad 
het Parlement heeft geraadpleegd (C7-

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name de artikelen 8 en 194,
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0009/2012),

Or. en

Amendement 59
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een van de doelstellingen van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (hierna de 
"Gemeenschap") is bij te dragen tot de 
verbetering van de levensstandaard in de 
lidstaten door onder meer het onderzoek 
inzake kernenergie in de lidstaten te 
promoten en te bevorderen en als 
aanvulling hierop een programma voor 
onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap ten uitvoer te leggen.

(1) Een van de doelstellingen van de 
Europese Unie is bij te dragen tot de 
verbetering van de levensstandaard in de 
lidstaten door onder meer het onderzoek in 
de lidstaten te promoten en te bevorderen 
en als aanvulling hierop een programma 
voor onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap ten uitvoer te leggen.

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aangezien het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie het Europees 
Parlement geen enkele bevoegdheid tot 
medebeslissing in nucleaire 
aangelegenheden verleent, is het van 
essentieel belang dat er een nieuwe 
rechtsgrondslag geldt voor wetgeving op 
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nucleair gebied .

Or. en

Amendement 61
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Nucleair onderzoek kan bevorderlijk 
zijn voor de sociale en economische 
welvaart en de ecologische duurzaamheid 
in zoverre het zorgt voor een verbetering 
van de nucleaire veiligheid en beveiliging
en de stralingsbescherming. Even 
belangrijk is de bijdrage van kernenergie 
tot de doelstelling om het energiesysteem 
op langere termijn op efficiënte, veilige en 
betrouwbare wijze koolstofvrij te maken.

(2) Nucleair onderzoek kan bevorderlijk 
zijn voor de nucleaire veiligheid en de 
stralingsbescherming.

Or. en

Amendement 62
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door het onderzoek inzake kernenergie 
te ondersteunen draagt het programma 
voor onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap (hierna het "Euratom-
programma") bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie zoals vastgesteld bij Verordening 
(EU XX/XXXX van [….] (hierna "Horizon 

(3) Door een deel van de financiële 
middelen over te hevelen van het 
onderzoek inzake kernenergie naar het 
Kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie draagt het programma voor 
onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap (hierna het "Euratom-
programma") bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
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2020-kaderprogramma") en bevordert het 
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en de totstandbrenging en werking 
van de Europese onderzoeksruimte.

– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie zoals vastgesteld bij Verordening 
(EU XX/XXXX van [….] (hierna "Horizon 
2020-kaderprogramma") en bevordert het 
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en de totstandbrenging en werking 
van de Europese onderzoeksruimte

Or. en

Amendement 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door het onderzoek inzake kernenergie 
te ondersteunen draagt het programma voor 
onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap (hierna het "Euratom-
programma") bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie zoals vastgesteld bij Verordening 
(EU XX/XXXX van [….] (hierna "Horizon 
2020-kaderprogramma") en bevordert het 
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en de totstandbrenging en werking 
van de Europese onderzoeksruimte.

(3) Door het onderzoek inzake kernenergie 
te ondersteunen draagt het programma voor 
onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap (hierna het "Euratom-
programma") bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie zoals vastgesteld bij Verordening 
(EU XX/XXXX van [….] (hierna "Horizon 
2020-kaderprogramma"), bevordert het de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en de totstandbrenging en werking 
van de Europese onderzoeksruimte, en 
ondersteunt het de tenuitvoerlegging van 
het SET-plan.

Or. en

Amendement 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Euratom-programma 
ondersteunt het Sustainable Nuclear 
Energy Technology Initiative en het 
bijbehorende Platform, het Implementing 
Geological Disposal Technology Platform 
en het Multidisciplinary European Low-
Dose Initiative, die in het kader van het 
zevende Euratom-programma gelanceerd 
zijn.

Or. en

Amendement 65
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Niettegenstaande het potentieel van 
kernenergie op het gebied van 
energievoorziening en economische 
ontwikkeling kunnen ernstige nucleaire 
incidenten een gevaar voor de menselijke 
gezondheid inhouden. Daarom moet in het 
Euratom-programma voor onderzoek en 
opleiding zoveel mogelijk aandacht 
worden besteed aan nucleaire veiligheid 
en, waar nodig, beveiligingsaspecten.

(4) Ernstige nucleaire ongevallen, 
nucleaire proliferatie en terrorisme 
kunnen een gevaar voor de menselijke 
gezondheid en het milieu inhouden. 
Daarom moet in het programma voor 
onderzoek en opleiding zoveel mogelijk 
aandacht worden besteed aan nucleaire 
veiligheid en, waar nodig, 
beveiligingsaspecten.

Or. en

Amendement 66
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Niettegenstaande het potentieel van 
kernenergie op het gebied van 
energievoorziening en economische 
ontwikkeling kunnen ernstige nucleaire 
incidenten een gevaar voor de menselijke 
gezondheid inhouden. Daarom moet in het 
Euratom-programma voor onderzoek en 
opleiding zoveel mogelijk aandacht 
worden besteed aan nucleaire veiligheid 
en, waar nodig, beveiligingsaspecten.

(4) Niettegenstaande het potentieel van 
kernenergie op het gebied van 
energievoorziening en economische 
ontwikkeling kunnen ernstige nucleaire 
incidenten een gevaar voor de menselijke 
gezondheid inhouden. Daarom moet in het 
Euratom-programma voor onderzoek en 
opleiding zoveel mogelijk aandacht 
worden besteed aan nucleaire veiligheid 
en, daar waar het om het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek gaat, beveiligingsaspecten.

Or. fr

Motivering

O&O op het gebied van nucleaire beveiliging valt niet onder de bevoegdheid van Euratom. 
Alleen het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek mag zich met deze onderwerpen 
bezighouden. Dit dient te worden vermeld.

Amendement 67
Peter Skinner, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Niettegenstaande het potentieel van 
kernenergie op het gebied van 
energievoorziening en economische 
ontwikkeling kunnen ernstige nucleaire 
ongevallen, nucleaire proliferatie en 
kwaadwillige handelingen, waaronder 
nucleair terrorisme, een gevaar voor de 
menselijke gezondheid inhouden. Daarom 
moet in het Euratom-programma zoveel 
mogelijk aandacht worden besteed aan 
nucleaire veiligheid en, waar nodig, 
beveiligingsaspecten. Ook moet aandacht 
uitgaan naar derde landen die aan de 
Unie grenzen en grensoverschrijdende 
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aspecten van nucleaire veiligheid die de 
toegevoegde waarde van de Unie 
benadrukken.

Or. en

Amendement 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er zijn drie belangrijke Europese 
samenwerkingsinitiatieven op het gebied 
van kernwetenschap en -technologie 
gelanceerd. Dit zijn het Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform 
(SNETP) en de NUGENIA-vereniging, 
het Implementing Geological Disposal 
Technology Platform (IGDTP) en het 
Multidisciplinary European Low-Dose 
Initiative (MELODI). SNETP en IGDTP 
sluiten beide nauw aan op de doelen van 
het SET-plan.

Or. en

Amendement 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Het Europees initiatief voor 
duurzame kernenergie (ESNII) is erop 
gericht dat uiterlijk in 2040 snelle 
neutronenreactoren van de vierde 
generatie met een gesloten 
brandstofcyclus worden ingezet. Het 
omvat drie hoofdprojecten: Het 
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(natriumgekoelde) prototype ASTRID, de 
(gasgekoelde) demonstratie-eenheid 
ALLEGRO en de (loodgekoelde) 
technologische proefinstallatie MYRRHA.

Or. en

Amendement 70
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien alle lidstaten over 
kerninstallaties beschikken of gebruik 
maken van radioactief materiaal, met name 
voor medische doeleinden, erkent de Raad 
in zijn conclusies van 2 december 2008 dat 
er nog steeds behoefte bestaat aan 
competenties op nucleair gebied en dat er 
derhalve onderzoeksgerelateerde 
onderwijs- en opleidingsactiviteiten nodig 
zijn die door de Gemeenschap worden 
gecoördineerd.

(5) Aangezien alle lidstaten over 
kerninstallaties beschikken, gebruik maken 
van radioactief materiaal, met name voor 
medische doeleinden, of te maken kunnen 
krijgen met radioactieve neerslag, erkent 
de Raad in zijn conclusies van 2 december 
2008 dat er nog steeds behoefte bestaat aan 
competenties op nucleair gebied, met name 
op het gebied van stralingsbescherming,
en dat er derhalve onderzoeksgerelateerde 
onderwijs- en opleidingsactiviteiten nodig 
zijn die door de Gemeenschap worden 
gecoördineerd.

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale 
ITER-Organisatie voor fusie-energie voor 

(6) Met het voorstel om het ITER-project 
te financieren buiten het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2014-2020 om 



AM\906555NL.doc 11/65 PE492.642v01-00

NL

de gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 
de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. 
De activiteiten van Fusie-energie, met 
inbegrip van ITER, moeten door een 
afzonderlijk wetgevingsbesluit worden 
gereguleerd. 

heeft de Commissie aangegeven dat de 
activiteiten met betrekking tot het thema
Fusie-energie, met inbegrip van ITER, via
een afzonderlijk wetgevingsbesluit moeten 
worden gereguleerd.

Or. en

Amendement 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale ITER-
Organisatie voor fusie-energie voor de 
gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 
de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. De 
activiteiten van Fusie-energie, met inbegrip 
van ITER, moeten door een afzonderlijk 
wetgevingsbesluit worden gereguleerd.

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale ITER-
Organisatie voor fusie-energie voor de 
gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 
de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. De 
activiteiten van Fusie-energie, met inbegrip 
van ITER, moeten door een afzonderlijk 
wetgevingsbesluit worden gereguleerd. 
Financiering voor het ITER-project moet 
worden verkregen via een afzonderlijk 
financieel mechanisme.
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Or. en

Amendement 73
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale ITER-
Organisatie voor fusie-energie voor de 
gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 
de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. De 
activiteiten van Fusie-energie, met inbegrip 
van ITER, moeten door een afzonderlijk 
wetgevingsbesluit worden gereguleerd. 

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale ITER-
Organisatie voor fusie-energie voor de 
gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 
de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. De 
activiteiten van Fusie-energie, met inbegrip 
van ITER, moeten door een afzonderlijk 
wetgevingsbesluit worden gereguleerd en 
dienen niet in het meerjarig financieel 
kader (MFK) te worden opgenomen.

Or. en

Amendement 74
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te waarborgen dat fusie uitgroeit 
tot een geloofwaardige optie voor 
commerciële energieproductie is het in de 
eerste plaats noodzakelijk de bouw van 

Schrappen
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ITER tijdig en op succesvolle wijze af te 
ronden en de reactor in werking te stellen. 
Daarna moet een ambitieuze maar 
realistische routekaart voor de 
elektriciteitsproductie in 2050 worden 
opgesteld. Om deze doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken dient het 
Europese fusieprogramma te worden 
aangepast. Er moet meer nadruk worden 
gelegd op de activiteiten ter ondersteuning 
van ITER. De beoogde rationalisatie mag 
echter niet ten koste gaan van de 
toonaangevende rol die Europa thans 
speelt op het gebied van het 
wetenschappelijk onderzoek naar fusie.

Or. en

Amendement 75
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) moet verder 
onafhankelijke klantgestuurde 
wetenschappelijke en technologische 
ondersteuning verlenen voor de 
formulering, ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en monitoring van het 
beleid van de Gemeenschap, met name op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
onderzoek en opleiding inzake beveiliging.

(8) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) moet verder 
onafhankelijke klantgestuurde 
wetenschappelijke en technologische 
ondersteuning verlenen voor de 
formulering, ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en monitoring van het 
beleid van de Gemeenschap, met name op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
onderzoek en opleiding inzake beveiliging.
Bij deze ondersteuning dient rekening te 
worden gehouden met de koers die de 
Europese instellingen kiezen, met name 
naar aanleiding van de belastingsproeven 
die in de kerncentrales zijn uitgevoerd.

Or. fr
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Motivering

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek heeft tot taak het beleid van de 
Gemeenschap te ondersteunen, in dit geval op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het is 
dus verstandig om af te wachten welke koers de Europese instellingen willen inslaan na de 
belastingsproeven in de kerncentrales ten einde het werkprogramma van het GCO goed te 
kunnen definiëren.

Amendement 76
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Terwijl iedere lidstaat zelf moet 
uitmaken of hij al dan niet gebruik maakt 
van kernenergie, is het de taak van de Unie 
om, in het belang van alle lidstaten, een 
kader te ontwikkelen ter ondersteuning van 
gezamenlijk baanbrekend onderzoek, het 
creëren en behouden van kennis over 
kernsplijtingstechnologieën, met 
bijzondere aandacht voor veiligheid, 
beveiliging, stralingsbescherming en non-
proliferatie. Een en ander vergt het bezit 
van onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens, waartoe het JRC een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Dit is erkend in de 
mededeling van de Commissie ‘Europa 
2020 – vlaggenschipinitiatief Innovatie-
Unie’, waarin de Commissie haar 
voornemen te kennen gaf om meer belang 
te hechten aan wetenschappelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming door 
het JRC. Het JRC stelt voor deze uitdaging 
te beantwoorden door zijn onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging toe te spitsen op de 
beleidsprioriteiten van de Unie.

(10) Terwijl iedere lidstaat zelf moet 
uitmaken of hij al dan niet gebruik maakt 
van kernenergie, dient de Unie een kader te 
blijven bieden ter ondersteuning van 
gezamenlijk baanbrekend onderzoek, het 
creëren en behouden van kennis over 
nucleaire veiligheid, beveiliging, 
stralingsmeting en -bescherming en non-
proliferatie. Een en ander vergt het bezit 
van onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens, waartoe het JRC een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Dit is erkend in de 
mededeling van de Commissie ‘Europa 
2020 – vlaggenschipinitiatief Innovatie-
Unie’, waarin de Commissie haar 
voornemen te kennen gaf om meer belang 
te hechten aan wetenschappelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming door 
het JRC. Het JRC stelt voor deze uitdaging 
te beantwoorden door zijn onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging toe te spitsen, met name met 
betrekking tot ontmanteling alsmede 
paraatheid in geval van noodsituaties.

Or. en
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Amendement 77
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Terwijl iedere lidstaat zelf moet 
uitmaken of hij al dan niet gebruik maakt 
van kernenergie, is het de taak van de Unie 
om, in het belang van alle lidstaten, een 
kader te ontwikkelen ter ondersteuning van 
gezamenlijk baanbrekend onderzoek, het 
creëren en behouden van kennis over 
kernsplijtingstechnologieën, met 
bijzondere aandacht voor veiligheid, 
beveiliging, stralingsbescherming en non-
proliferatie. Een en ander vergt het bezit 
van onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens, waartoe het JRC een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Dit is erkend in de 
mededeling van de Commissie ‘Europa 
2020 – vlaggenschipinitiatief Innovatie-
Unie’, waarin de Commissie haar 
voornemen te kennen gaf om meer belang 
te hechten aan wetenschappelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming door 
het JRC. Het JRC stelt voor deze uitdaging 
te beantwoorden door zijn onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging toe te spitsen op de 
beleidsprioriteiten van de Unie.

(10) Terwijl iedere lidstaat zelf moet 
uitmaken of hij al dan niet gebruik maakt 
van kernenergie, is het de taak van de Unie 
om, in het belang van alle lidstaten, een 
kader te ontwikkelen ter ondersteuning van 
gezamenlijk baanbrekend onderzoek, het 
creëren en behouden van kennis over 
kernsplijtingstechnologieën, met 
bijzondere aandacht voor veiligheid, 
beveiliging, stralingsbescherming en non-
proliferatie. Een en ander vergt het bezit 
van onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens, waartoe het JRC een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Dit is erkend in de 
mededeling van de Commissie ‘Europa 
2020 – vlaggenschipinitiatief Innovatie-
Unie’, waarin de Commissie haar 
voornemen te kennen gaf om meer belang 
te hechten aan wetenschappelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming door 
het JRC. Het JRC stelt voor deze uitdaging 
te beantwoorden door zijn onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging toe te spitsen op de 
beleidsprioriteiten van de Unie. De 
precieze aard van deze werkzaamheden 
moet aansluiten bij de koers die de 
Europese instellingen kiezen, met name 
naar aanleiding van de belastingsproeven 
die in de kerncentrales zijn uitgevoerd.

Or. fr

Motivering

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek heeft immers tot taak het beleid van de 
Gemeenschap te ondersteunen, in dit geval op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het is 
dus verstandig om af te wachten welke koers de Europese instellingen willen inslaan na de 
belastingsproeven in de kerncentrales ten einde het werkprogramma van het GCO goed te 
kunnen definiëren.
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Amendement 78
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Daar de Europese burgers het 
middelpunt van het Europese debat 
moeten blijven vormen, dient het 
Europees Parlement nauwer te worden 
betrokken bij de discussies en besluiten 
over het programma voor onderzoek en 
opleiding van Euratom.

Or. fr

Motivering

Dit is het moment om het Europees Parlement, dat de burgers immers vertegenwoordigt, zo 
nauw mogelijk bij een en ander te betrekken.

Amendement 79
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde de relatie tussen de 
wetenschap en de samenleving te 
verdiepen en het vertrouwen van het 
publiek in de wetenschap te versterken 
moet het Euratom-programma er mede 
voor zorgen dat de burgers en het 
maatschappelijk middenveld over de 
nodige informatie beschikken en 
belangstelling tonen voor onderzoeks- en 
innovatievraagstukken door het 
wetenschappelijk onderwijs te bevorderen, 
de toegang tot wetenschappelijke kennis te 
vergemakkelijken, te voorzien in 

(11) Teneinde de relatie tussen de 
wetenschap en de samenleving te 
verdiepen en het vertrouwen van het 
publiek in de wetenschap te versterken 
moet het Euratom-programma er mede 
voor zorgen dat de burgers en het 
maatschappelijk middenveld over de 
nodige informatie beschikken en 
belangstelling tonen voor onderzoeks- en 
innovatievraagstukken door het 
wetenschappelijk onderwijs te bevorderen, 
de toegang tot wetenschappelijke kennis te 
vergemakkelijken, te voorzien in 
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verantwoorde agenda's voor onderzoek en 
innovatie die rekening houden met de 
zorgpunten en de verwachtingen van de 
burgers en het maatschappelijk middenveld 
en de deelname van de burgers en het 
maatschappelijk middenveld aan de 
activiteiten van het Euratom-programma te 
vergemakkelijken.

verantwoorde agenda's voor onderzoek en 
innovatie die rekening houden met de 
zorgpunten en de verwachtingen van de 
burgers en het maatschappelijk middenveld 
en de deelname van de burgers en het 
maatschappelijk middenveld aan de 
activiteiten van het Euratom-programma te 
vergemakkelijken. Door het Europees 
Parlement, dat de Europese burgers 
vertegenwoordigt, nauwer bij een en 
ander te betrekken, worden ook de 
burgers nauwer betrokken bij 
vraagstukken met betrekking tot de 
activiteiten van het Euratom-programma.

Or. fr

Amendement 80
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Euratom-programma moet er 
mede voor zorgen dat een 
onderzoekloopbaan in de Unie 
aantrekkelijker wordt. In dit verband dient 
de nodige aandacht te worden besteed aan 
het Europees handvest voor onderzoekers 
en de gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers, samen met andere relevante 
kaders die zijn vastgesteld binnen de 
Europese onderzoeksruimte, met 
inachtneming van het beginsel van 
vrijwilligheid.

(13) Het Euratom-programma moet er 
mede voor zorgen dat een 
onderzoekloopbaan in de Unie 
aantrekkelijker wordt, met name gezien 
het gebrek aan geschoold personeel op het 
gebied van ontmanteling, 
stralingsbescherming en metingen. In dit 
verband dient de nodige aandacht te 
worden besteed aan het Europees handvest 
voor onderzoekers en de gedragscode voor 
de rekrutering van onderzoekers, samen 
met andere relevante kaders die zijn 
vastgesteld binnen de Europese 
onderzoeksruimte, met inachtneming van 
het beginsel van vrijwilligheid.

Or. en
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Amendement 81
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Euratom-programma moet er 
mede voor zorgen dat een 
onderzoekloopbaan in de Unie 
aantrekkelijker wordt. In dit verband dient 
de nodige aandacht te worden besteed aan 
het Europees handvest voor onderzoekers 
en de gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers, samen met andere relevante 
kaders die zijn vastgesteld binnen de 
Europese onderzoeksruimte, met 
inachtneming van het beginsel van 
vrijwilligheid.

(13) Het Euratom-programma moet er in 
grotere mate mede voor zorgen dat een 
onderzoekloopbaan in de Unie 
aantrekkelijker wordt. In dit verband dient 
de nodige aandacht te worden besteed aan 
het Europees handvest voor onderzoekers 
en de gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers, samen met andere relevante 
kaders die zijn vastgesteld binnen de 
Europese onderzoeksruimte, met 
inachtneming van het beginsel van 
vrijwilligheid.

Or. cs

Amendement 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
die gefinancierd worden uit het Euratom-
programma moeten voldoen aan 
fundamentele ethische beginselen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de 
adviezen van de Europese Groep ethiek 
van de exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën. Onderzoeksactiviteiten 
moeten tevens in overeenstemming zijn 
met artikel 13 van het VWEU, waarbij het 
gebruik van dieren bij onderzoek en 
experimenten moet worden verminderd en 
uiteindelijk door andere middelen moet 
worden vervangen. Bij alle activiteiten 
moet een hoog beschermingsniveau van de 

(15) Onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
die gefinancierd worden uit het Euratom-
programma moeten voldoen aan de 
ethische beginselen. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de adviezen van de 
Europese Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën. Onderzoeksactiviteiten 
moeten tevens in overeenstemming zijn 
met artikel 13 van het VWEU, waarbij het 
gebruik van dieren bij onderzoek en 
experimenten moet worden vervangen, 
verminderd en verfijnd. Bij alle activiteiten 
moet een hoog beschermingsniveau van de 
menselijke gezondheid gewaarborgd zijn.
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menselijke gezondheid gewaarborgd zijn.

Or. en

Motivering

In de EN-versie volstaat het woord "should" niet, omdat dit naar een mogelijkheid verwijst, 
terwijl er sprake zou moeten zijn van een verplichting. Artikel 13 VWEU wordt beter 
gedefinieerd door een verwijzing naar vermindering, verfijning en vervanging; dit sluit tevens 
beter aan bij artikel 19, lid 10, van het voorstel over de regels voor deelname en verspreiding. 
De toevoeging van het woord “de” voor “ethische beginselen” is nodig om samenhang aan te 
brengen met overweging 24 van de verordening tot vaststelling van het programma.

Amendement 83
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een grotere impact moet ook worden 
verkregen door het Euratom-programma te 
combineren met particuliere middelen in 
publiek-private partnerschappen op 
essentiële gebieden waar onderzoek en 
innovatie kunnen bijdragen tot de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie. 
Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de betrokkenheid van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(mkb/kmo's).

(16) Een grotere impact moet ook worden 
verkregen door het Euratom-programma te 
combineren met particuliere middelen in 
publiek-private partnerschappen op 
essentiële gebieden waar onderzoek en 
innovatie kunnen bijdragen tot de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie. 
Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de betrokkenheid van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(mkb/kmo's). De noodzaak om het gebruik 
van beschikbare openbare financiering 
door het mkb te vergroten dient evenzeer 
voor kmo’s op het gebied van kernenergie 
te gelden als voor die op andere gebieden, 
waarbij alles in het werk moet worden 
gesteld om eventuele informatielekken en 
lacunes in de werkwijze te voorkomen.

Or. en

Motivering

Alle internationale pogingen om nucleaire proliferatie en handel tegen te gaan moeten 
worden gesteund. Daarnaast is extra voorzichtigheid nodig in verband met de kleinere 
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omvang van en het grotere aantal aan kmo’s.

Amendement 84
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Krachtens artikel 7 van het Euratom-
Verdrag ligt de verantwoordelijkheid voor 
de tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bij de Commissie. Voor het 
uitvoeren van het Euratom-programma, 
met uitzondering van de eigen acties, wordt 
de Commissie bijgestaan door een 
raadgevend comité van lidstaten, zodat een 
passende coördinatie met de nationale 
beleidsmaatregelen is gewaarborgd op alle 
terreinen die onder het toepassingsgebied 
van het onderzoeks- en 
opleidingsprogramma vallen.

(25) Krachtens artikel 7 van het Euratom-
Verdrag ligt de verantwoordelijkheid voor 
de tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bij de Commissie. Voor het 
uitvoeren van het Euratom-programma, 
met uitzondering van de eigen acties, wordt 
de Commissie bijgestaan door een 
raadgevend comité van lidstaten, zodat een 
passende coördinatie met de nationale 
beleidsmaatregelen is gewaarborgd op alle 
terreinen die onder het toepassingsgebied 
van het onderzoeks- en 
opleidingsprogramma vallen. Het 
Europees Parlement moet worden 
betrokken bij de uitvoering van het 
programma door de Commissie.

Or. fr

Amendement 85
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om de doelstellingen van het 
Euratom-programma op sleutelgebieden te 
kunnen verwezenlijken moet ondersteuning 
worden geboden voor horizontale 
activiteiten, zowel binnen het Euratom-
programma als in het kader van het 

(26) Om de doelstellingen van het 
Euratom-programma op sleutelgebieden te 
kunnen verwezenlijken moet ondersteuning 
worden geboden voor horizontale 
activiteiten, zowel binnen het Euratom-
programma als in het kader van het 
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"Horizon 2020"-kaderprogramma. "Horizon 2020"-kaderprogramma. Er 
mogen geen negatieve gevolgen ontstaan 
voor het budget en de financiering van het 
kaderprogramma "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 86
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om de doelstellingen van het 
Euratom-programma op sleutelgebieden te 
kunnen verwezenlijken moet ondersteuning 
worden geboden voor horizontale 
activiteiten, zowel binnen het Euratom-
programma als in het kader van het 
"Horizon 2020"-kaderprogramma.

(26) Om de doelstellingen van het 
Euratom-programma op sleutelgebieden te 
kunnen verwezenlijken moet ondersteuning 
worden geboden voor horizontale 
activiteiten, zowel binnen het Euratom-
programma als in het kader van het 
"Horizon 2020"-kaderprogramma. Alleen 
al ten behoeve van deze complementariteit 
dient het Europees Parlement nauwer bij 
de Euratom-activiteiten te worden 
betrokken.

Or. fr

Amendement 87
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt het onderzoeks- en 
opleidingsprogramma vast voor de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2018, hierna "Euratom-programma" 
genoemd, en bevat de regels voor 
deelname aan dat programma, inclusief de 
deelname aan programma's van 

Deze verordening stelt het onderzoeks- en 
opleidingsprogramma vast voor de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2018, hierna "Euratom-programma" 
genoemd, en bevat de regels voor 
deelname aan dat programma, inclusief de 
deelname aan programma's van 
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financieringsorganen die belast zijn met het 
beheer van de op grond van deze 
verordening toegekende middelen en aan 
activiteiten die gezamenlijk ten uitvoer 
worden gelegd op grond van deze 
verordening en het "Horizon 2020"-
kaderprogramma zoals vastgesteld bij 
Verordening (EU) XX/XXX (hierna 
"Horizon 2020").

financieringsorganen die belast zijn met het 
beheer van de op grond van deze 
verordening toegekende middelen en aan 
activiteiten die gezamenlijk ten uitvoer 
worden gelegd op grond van deze 
verordening en het "Horizon 2020"-
kaderprogramma zoals vastgesteld bij 
Verordening (EU) XX/XXX (hierna 
"Horizon 2020").

Dit programma wordt verlengd zodat de 
duur ervan samenvalt met die van het 
kaderprogramma "Horizon 2020".

Or. fr

Amendement 88
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
Euratom-programma is het verbeteren van 
de nucleaire veiligheid en beveiliging en 
van de stralingsbescherming, en op 
langere termijn bij te dragen tot het op 
efficiënte, veilige en betrouwbare wijze 
koolstofvrij maken van het 
energiesysteem. De algemene doelstelling 
moet ten uitvoer worden gelegd door 
middel van de activiteiten die in bijlage I 
worden genoemd in de vorm van eigen 
acties en acties onder contract waarmee de 
specifieke doelstellingen uit lid 2 en lid 3 
van dit artikel worden nagestreefd.

1. De algemene doelstelling van het 
Euratom-programma is het verbeteren van 
de nucleaire veiligheid en van de 
stralingsbescherming. De algemene 
doelstelling moet ten uitvoer worden 
gelegd door middel van de activiteiten die 
in bijlage I worden genoemd in de vorm 
van eigen acties en acties onder contract 
waarmee de specifieke doelstellingen uit 
lid 2 en lid 3 van dit artikel worden 
nagestreefd.

Or. en

Amendement 89
Michèle Rivasi
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondersteuning van de veilige exploitatie
van nucleaire systemen;

(a) ondersteuning van de veilige 
ontmanteling van nucleaire systemen, om 
te beginnen met de kernreactoren die in 
de belastingsproeven welke in de Unie zijn 
uitgevoerd het gevaarlijkst zijn gebleken;

Or. en

Amendement 90
Peter Skinner, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ondersteuning van de veilige 
exploitatie van alle bestaande en 
toekomstige civiele nucleaire systemen;

Or. en

Amendement 91
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen tot de ontwikkeling van 
oplossingen voor het beheer van finaal 
kernafval;

Schrappen

Or. en
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Amendement 92
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning van de ontwikkeling en 
instandhouding van nucleaire 
competenties op EU-niveau;

Schrappen

Or. en

Amendement 93
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning van de ontwikkeling en 
instandhouding van nucleaire competenties 
op EU-niveau;

(c) ondersteuning van de nodige 
maatregelen om te zorgen voor passend 
opgeleid personeel en de ontwikkeling en 
instandhouding van nucleaire competenties 
op EU-niveau;

Or. ro

Amendement 94
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) verbetering van de
stralingsbescherming;

(d) ondersteuning van O&O op het gebied 
van stralingsbescherming;
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Or. fr

Motivering

De term "verbetering" zou erop kunnen duiden dat stralingsbescherming in eerdere O&O-
programma's in het kader van Euratom te weinig aandacht heeft gekregen. Dit is niet het 
geval; stralingsbescherming is altijd een van de hoofdthema’s van O&O binnen Euratom 
geweest.

Amendement 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ondersteuning van de O&O-
agenda die voortvloeit uit de lijst van 
aanbevelingen welke is opgenomen in de 
conclusies van de belastingsproeven van 
de Unie (bijv. seismische modellen, 
kernsmeltingsscenario’s, enz.);

Or. en

Motivering

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Amendement 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ondersteuning van de O&O-
agenda die voortvloeit uit de lijst van 
aanbevelingen welke is opgenomen in de 
conclusies van de belastingsproeven van 
de Unie, zoals over seismische modellen 
of kernsmeltingssimulatie;

Or. en

Amendement 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) ondersteuning van de 
duurzaamheid op lange termijn van 
kernsplijting door middel van verbetering 
van de levensduur van reactoren of het 
ontwerp van nieuwe reactortypes;

Or. en

Amendement 98
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verschuiving naar het aantonen van de 
haalbaarheid van kernfusie als 
energiebron door het exploiteren van de 
bestaande en toekomstige kernfusie-
installaties;

Schrappen

Or. en
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Amendement 99
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de fundamenten leggen voor 
toekomstige kernfusie-installaties door de 
ontwikkeling van materialen, 
technologieën en conceptueel ontwerp;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de funadamenten leggen voor 
toekomstige kernfusie-installaties door de 
ontwikkeling van materialen, 
technologieën en conceptueel ontwerp;

(f) de fundamenten leggen voor 
toekomstige kernfusie- en 
kernsplijtingsinstallaties door de 
ontwikkeling van materialen, 
technologieën en conceptueel ontwerp;

Or. ro

Amendement 101
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) bevordering van innovatie en van het 
concurrentievermogen van de industrie;

(g) bevordering van innovatie en van het 
concurrentievermogen van de industrie,
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met name door ondersteuning van 
werkzaamheden op het gebied van 
reactoren van de toekomst, zowel 
kernfusiereactoren als 
kernsplijtingsreactoren;

Or. fr

Motivering

Bepalend voor innovatie en concurrentievermogen is met name O&O op het gebied van 
reactoren van de toekomst, zowel voor kernfusie als voor kernsplijting. Deze reactoren 
moeten uiteraard aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen.

Amendement 102
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbetering van de nucleaire 
beveiliging, met inbegrip van splijtstof- en 
reactorveiligheid, afvalbeheer en 
ontmanteling, en paraatheid bij 
noodsituaties;

(a) verbetering van de nucleaire beveiliging 
tijdens ontmanteling, en paraatheid in 
geval van kernongevallen;

Or. en

Amendement 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbetering van de nucleaire 
beveiliging, met inbegrip van splijtstof- en 
reactorveiligheid, afvalbeheer en 
ontmanteling, en paraatheid bij 
noodsituaties;

(a) verbetering van de nucleaire 
beveiliging, met inbegrip van splijtstof- en 
reactorveiligheid, afvalbeheer en 
ontmanteling, paraatheid bij noodsituaties 
en omgang met de rechtstreekse 
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consequenties van kernincidenten, hoe 
weinig waarschijnlijk deze ook mogen 
lijken;

Or. en

Motivering

Uit het ongeval van Fukushima is gebleken dat beter had moeten worden voorzien wat de 
gevolgen zijn als er onverwacht grote hoeveelheden radioactiviteit vrijkomen en hoe hierop 
moet worden gereageerd.

Amendement 104
Peter Skinner, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) aanvullen van alle vereiste 
veiligheidsverbeteringen die zijn 
voorgesteld als resultaat van de 
belastingsproeven welke zijn uitgevoerd in 
alle kernreactoren in de Unie en derde 
landen die aan de Unie grenzen. Dit zou 
vooral moeten bijdragen aan de O&O-
agenda die uit de desbetreffende 
aanbevelingen voortvloeit.

Or. en

Motivering

In 2011 werden belastingsproeven uitgevoerd in alle kerncentrales in de Unie, naar 
aanleiding van het ongeval met de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi in Japan. Het is 
belangrijk dat in dit kader alle inspanningen van de Unie worden gesteund om de veiligheid 
van de installaties te verbeteren naar aanleiding van de resultaten van deze proeven. Het 
kaderprogramma dient vooral gericht te zijn op tenuitvoerlegging van de O&O-aspecten die 
als resultaat van de proeven naar voren zijn gekomen, en mag geen doublure vormen met de 
werkzaamheden van andere instrumenten of instanties.

Amendement 105
Michèle Rivasi
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de tenuitvoerlegging van het 
Euratom-programma dient te worden 
gewaarborgd dat de ondersteunde 
prioriteiten en activiteiten inspelen op de 
veranderende behoeften en rekening 
houden met de ontwikkelingen op het 
gebied van de wetenschap, de technologie, 
innovatie, beleidsvorming, de markt en de 
samenleving.

4. Bij de tenuitvoerlegging van het 
Euratom-programma dient te worden 
gewaarborgd dat de ondersteunde 
prioriteiten en activiteiten inspelen op de 
veranderende behoeften en rekening 
houden met de ontwikkelingen op het 
gebied van de wetenschap, de technologie, 
innovatie, beleidsvorming, de markt en de 
samenleving, alsmede met de directe en 
indirecte consequenties van 
kernongevallen.

Or. en

Amendement 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Via het Euratom-programma wordt 
een bijdrage geleverd tot 
tenuitvoerlegging van het SET-plan. De 
daaruit voortvloeiende directe en indirecte 
maatregelen moeten aansluiten bij de 
strategische onderzoeksagenda van de 
drie bestaande Europese 
technologieplatformen voor kernenergie: 
SNETP, IGDTP en MELODI.

Or. en

Amendement 107
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bedragen 1 788,889 miljoen 
euro. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bedragen 200.000 miljoen 
euro. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

Or. en

Amendement 108
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bedragen 1 788,889 miljoen 
euro.

De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bedragen [ 1.974,319 miljoen 
euro ].

Or. fr

Motivering

De middelen voor Euratom, of het nu om kernfusie of kernsplijting gaat, zijn notoir 
ontoereikend. Met name op het gebied van kernsplijting is het budget sedert verschillende 
programmaperiodes  ternauwernood gecorrigeerd voor de inflatie (terwijl het budget voor de 
rechtstreekse activiteiten van het GCO de pan uitrijst). Tevens zijn de huishoudelijke kosten 
van Horizon 2020 voor Euratom om onduidelijke redenen veel hoger dan die van Horizon 
2020 zelf. Deze kosten moeten dan ook geharmoniseerd worden en de bespaarde middelen 
moeten aan het onderzoek worden toegewezen.

Amendement 109
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) acties onder contract voor het 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma 
inzake kernfusie 709,713 miljoen euro;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) acties onder contract voor het 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma 
inzake kernfusie 709,713 miljoen euro;

(a) Dat bedrag wordt als volgt verdeeld: 
[750] miljoen EUR,

Or. fr

Amendement 111
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het ITER-project wordt op een 
volledige en transparante manier 
opgenomen en gefinancierd in het MFK . 
Aspecten van het projecten die niet 
rechtstreeks verband houden met 
onderzoek en opleiding behoeven niet in 
de Euratom-kaderfinanciering te worden 
opgenomen;

Or. en
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Motivering

Het ITER-project moet gefinancierd worden vanuit het MFK om de indruk van mogelijke 
terugtrekking uit het project te vermijden,  die als schadelijk voor de Gemeenschap zou 
kunnen worden beschouwd. Het succes op lange termijn van het ITER-programma kan beter 
worden gewaarborgd door de financiering via het MFK voort te zetten.

Amendement 112
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) acties onder contract voor 
kernsplijting, veiligheid en
stralingsbescherming 354,857 miljoen 
euro;

(b) acties onder contract voor 
stralingsbescherming en medische 
toepassingen, 100,000 miljoen euro;

Or. en

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) acties onder contract voor kernsplijting, 
veiligheid en stralingsbescherming 354,857
miljoen euro;

(b) acties onder contract voor kernsplijting, 
veiligheid en stralingsbescherming [500]
miljoen euro,

Or. fr

Amendement 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) acties onder contract voor kernsplijting, 
veiligheid en stralingsbescherming 354,857
miljoen euro;

(b) acties onder contract voor kernsplijting, 
veiligheid en stralingsbescherming 500,000
miljoen euro;

Or. en

Motivering

Kernsplijting is als koolstofarme stroombron in het SET-plan opgenomen als een van de 
koolstofarme technologieën die ten behoeve van een duurzamere toekomst verder moeten 
worden ontwikkeld.  Bij gebrek aan specifieke financiering van de projecten van het SET-plan 
dient het budget voor kernsplijting in het kader van Horizon 2020 te worden verhoogd – zoals 
dit ook voor de niet-nucleaire koolstofarme technologieën is gebeurd – zodat de 
werkzaamheden voor het European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII) kunnen 
worden voortgezet.

Amendement 115
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) eigen acties 724,319 miljoen euro. (c) eigen acties 200,000 miljoen euro.

Or. en

Amendement 116
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de tenuitvoerlegging van acties onder 
contract op grond van het Euratom-
programma mag ten hoogste 13,5 % voor 
de administratieve uitgaven van de 

Bij de tenuitvoerlegging van acties onder 
contract op grond van het Euratom-
programma mag ten hoogste 8 % voor de 
administratieve uitgaven van de 
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Commissie worden gebruikt. Commissie worden gebruikt.

Or. fr

Amendement 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de tenuitvoerlegging van acties onder 
contract op grond van het Euratom-
programma mag ten hoogste 13,5 % voor 
de administratieve uitgaven van de 
Commissie worden gebruikt.

Bij de tenuitvoerlegging van acties onder 
contract op grond van het Euratom-
programma mag ten hoogste 8 % voor de
administratieve uitgaven van de 
Commissie worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Deze voorziene uitgaven zijn te hoog. Voor de meest vergelijkbare voorstellen komen de 
administratieve uitgaven van de Commissie normaal niet boven 8%. De Commissie heeft geen 
enkele verantwoording gegeven voor deze aanzienlijke stijging.

Amendement 118
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de tenuitvoerlegging van acties onder 
contract op grond van het Euratom-
programma mag ten hoogste 13,5 % voor 
de administratieve uitgaven van de 
Commissie worden gebruikt.

Bij de tenuitvoerlegging van acties onder 
contract op grond van het Euratom-
programma mag ten hoogste 7 % voor de 
administratieve uitgaven van de 
Commissie worden gebruikt.

Or. en
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Motivering

Deze voorziene uitgaven zijn te hoog.

Amendement 119
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Gemeenschap zet geen andere 
middelen of programma's van de Unie of 
de Gemeenschap in voor directe en 
indirecte acties dan die welke in dit artikel 
worden genoemd.

Or. en

Amendement 120
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Gemeenschap streeft ernaar de 
structuurfondsen meer en vaker aan te 
wenden voor nucleair onderzoek en zorgt 
ervoor dat de fondsen worden ingezet in 
overeenstemming met de prioriteiten van 
de Gemeenschap op onderzoeksgebied.

Or. cs

Amendement 121
Peter Skinner, Jan Březina
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Gemeenschap streeft ernaar 
voor nucleair onderzoek verder gebruik te 
maken van de structuurfondsen en 
afstemming te garanderen van de fondsen 
met de onderzoeksprioriteiten van de 
Gemeenschap.

Or. en

Amendement 122
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het "Garantiefonds voor de deelnemers" 
zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Regels voor deelname en 
verspreiding] biedt vervanging en 
voortzetting van het garantiefonds voor de 
deelnemers zoals vastgesteld bij 
Verordening (Euratom) nr. 1908/2006 en 
Verordening (Euratom) nr. XX/XX 
[Euratom-regels voor deelname 2012-
2013].

3. Het "Garantiefonds voor de deelnemers" 
zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Regels voor deelname en 
verspreiding] biedt vervanging en 
voortzetting van het garantiefonds voor de 
deelnemers zoals vastgesteld bij 
Verordening (Euratom) nr. 1908/2006 en 
Verordening (Euratom) nr. 139/2012.

Or. en

Amendement 123
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle bedragen van de garantiefondsen voor Alle bedragen van de garantiefondsen voor 
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de deelnemers zoals vastgesteld bij 
Verordening (Euratom) nr. 1908/2006 en 
Verordening (Euratom) nr. XX/XX 
[Euratom-regels voor deelname (2012-
2013)] worden per 31 december 2013 
overgeheveld naar het garantiefonds voor 
de deelnemers. Deelnemers aan acties op 
grond van Besluit XX/XX [Euratom-
programma 2012-2013] die na 31 
december 2013 een subsidieovereenkomst 
sluiten, worden geacht bij te dragen tot het 
garantiefonds voor de deelnemers.

de deelnemers zoals vastgesteld bij 
Verordening (Euratom) nr. 1908/2006 en 
Verordening (Euratom) nr. 139/2012
worden per 31 december 2013 
overgeheveld naar het garantiefonds voor 
de deelnemers. Deelnemers aan acties op 
grond van Besluit 2012/94/Euratom die na 
31 december 2013 een 
subsidieovereenkomst sluiten, worden 
geacht bij te dragen tot het garantiefonds 
voor de deelnemers.

Or. en

Motivering

 In Verordening (Euratom) nr. 139/2012 van de Raad zijn de regels vastgesteld voor 
deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties onder contract 
ingevolge het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten (2012-2013). Verordening nr. 2012/94/Euratom van 
de Raad behelst het specifieke programma, dat zal worden uitgevoerd door middel van acties 
onder contract en dat de tenuitvoerlegging betreft van het kaderprogramma van de EGA voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013).

Amendement 124
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze financiële bijdrage kan worden 
gecombineerd met de financiële bijdragen 
voor acties onder contract zoals bepaald in 
artikel 4 van deze verordening en in artikel 
6 van Verordening (EU) nr. XX/XXXX 
[tot vaststelling van "Horizon 2020"]. 
Daarbij kan één financieringsschema 
worden gehanteerd.

2. Deze financiële bijdrage is uitsluitend 
afkomstig uit de financiële bijdragen voor 
acties onder contract zoals bepaald in 
artikel 4 van deze verordening. 

Or. en
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Amendement 125
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gendergelijkheid Gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
in het onderzoek

Or. en

Amendement 126
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Euratom-programma biedt garanties 
voor een effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de 
genderdimensie inhoudelijk aanwezig is 
in de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Het Euratom-programma biedt garanties 
voor een effectieve bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen.

Or. en

Motivering

De in de bepaling gebruikte uitdrukking moet worden gecorrigeerd om rekening te houden 
met de formulering in het EUV, het VWEU en artikel 23 van het Handvest van de 
grondrechten: deze teksten verwijzen altijd naar het concept van “gelijkheid van vrouwen en 
mannen” in plaats van de niet algemeen aanvaarde term "gender”. De uitdrukking 
“genderdimensie” is dubbelzinnig als het om de inhoud van projecten gaat en kan ook 
worden geassocieerd met controversiële en niet door iedereen gehanteerde agenda’s.

Amendement 127
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van
personen, het recht op non-discriminatie 
en de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te verzekeren.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, de 
bescherming van de menselijke 
waardigheid, het primeren van het belang 
van de mens, het recht op privacy, het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
mensen, het recht op non-discriminatie en 
de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te verzekeren.

Or. it

Motivering

In de tekst ontbreken twee van de belangrijkste beginselen die op dit vlak van toepassing zijn, 
namelijk de bescherming van de menselijke waardigheid (zie bijvoorbeeld artikel 1 van het 
Handvest van de grondrechten) en het primeren van het belang van de mens. Door te spreken 
van "mensen" in plaats van "personen" biedt de tekst ruimere bescherming omdat dat woord 
"wetenschappelijker", objectiever en minder controversieel is; in rechtsinstrumenten kan dan 
ook beter die term worden gebruikt. 

Amendement 128
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat meerjarenwerkprogramma wordt 
tevens rekening gehouden met 
desbetreffende onderzoeksactiviteiten van 
de lidstaten, geassocieerde landen en 
Europese en internationale organisaties. Zij 
worden waar en wanneer nodig bijgewerkt.

Dit meerjarenwerkprogramma wordt 
voorgelegd aan de raad van bestuur van 
het GCO en aan de Raad van ministers en 
het Europees Parlement. In het
meerjarenwerkprogramma wordt rekening 
gehouden met desbetreffende 
onderzoeksactiviteiten van de lidstaten, 
geassocieerde landen en Europese en 
internationale organisaties, om te 
voorkomen dat er in de 
onderzoeksactiviteiten in Europa 
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doublures ontstaan en om optimaal 
gebruik te maken van de financiële 
middelen. Het programma wordt waar en 
wanneer nodig bijgewerkt.

Or. fr

Motivering

De begroting van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek wordt dusdanig verhoogd 
dat het werkprogramma meer aandacht behoeft en dat de samenhang met de 
onderzoeksprogramma’s van de lidstaten grondig moet worden bekeken.

Amendement 129
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 3, lid 3, van 
Besluit 84/338/Euratom, EGKS, EEG en 
punt 9 van het besluit van de Raad van 16 
december 1980 worden de comités 
voorgezeten door de Commissie.

Schrappen

Or. fr

Amendement 130

Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) netwerken voor het meten van 
radioactiviteit in het milieu uit te bouwen 
en alle verzamelde gegevens onmiddellijk 
aan het publiek ter beschikking te stellen.
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Or. xm

Amendement 131

Peter Skinner, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speciale aandacht moet uitgaan naar alle 
reactoren en nucleaire installaties voor 
onderzoek die gevestigd zijn in derde 
landen en zich geografisch gezien zeer 
dicht bij het grondgebied van lidstaten 
bevinden, met name wanneer zij dichtbij 
gevaarlijke geografische en geologische 
locaties gelegen zijn.

Or. en

Amendement 132
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de 
uitvoering van uit hoofde van deze 
verordening gefinancierde acties, de 
financiële belangen van de Unie met de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten worden beschermd door middel 
van doeltreffende controles en, indien 
onregelmatigheden worden ontdekt, door 
middel van terugvordering van de ten 
onrechte betaalde bedragen en, voor zover 
van toepassing, door middel van 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

1. De Commissie neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de 
uitvoering van uit hoofde van deze 
verordening gefinancierde acties, de 
financiële belangen van de Unie met de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten worden beschermd door middel 
van doeltreffende controles en, indien 
onregelmatigheden worden ontdekt, door 
middel van terugvordering van de ten 
onrechte betaalde bedragen en, voor zover 
van toepassing, door middel van 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
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sancties. sancties. Het Europees Parlement wordt 
van deze maatregelen in kennis gesteld.

Or. fr

Amendement 133
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – 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, het Europees 
Parlement 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.

Or. fr

Amendement 134
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 wordt 
in samenwerkingsovereenkomsten met 
derde landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten, subsidiebesluiten 
en contracten die voortvloeien uit de 
uitvoering van deze verordening 
uitdrukkelijk vermeld dat de Commissie, 
de Europese Rekenkamer en het OLAF 
bevoegd zijn om audits en controles en 
inspecties ter plaatse te verrichten.

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 wordt 
in samenwerkingsovereenkomsten met 
derde landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten, subsidiebesluiten 
en contracten die voortvloeien uit de 
uitvoering van deze verordening 
uitdrukkelijk vermeld dat de Commissie, 
de Europese Rekenkamer en het OLAF 
bevoegd zijn om audits en controles en 
inspecties ter plaatse te verrichten. Het 
Europees Parlement wordt onverwijld van 
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de resultaten van deze audits in kennis 
gesteld.

Or. fr

Amendement 135
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op uiterlijk 31 december 2022 komt de 
Commissie, bijgestaan door 
onafhankelijke deskundigen, met een 
evaluatie achteraf van het Euratom-
programma, waarin aandacht wordt
besteed aan de achtergrond, de uitvoering 
en de resultaten ervan, alsook aan het 
langetermijneffect en de duurzaamheid van 
de maatregelen, zodat deze conclusies 
verwerkt kunnen worden in een besluit 
betreffende een mogelijke hernieuwing, 
wijziging of afschaffing van een of andere 
maatregel.

Hierin wordt aandacht besteed aan de 
achtergrond, de uitvoering en de resultaten 
ervan, alsook aan het langetermijneffect en 
de duurzaamheid van de maatregelen, 
zodat deze conclusies verwerkt kunnen 
worden in een besluit betreffende een 
mogelijke hernieuwing, wijziging of 
afschaffing van een of andere maatregel.

Or. en

Motivering

Opdat er voldoende tijd is om te beslissen of en hoe het onderzoeksprogramma’s na 2018 
wordt voorgezet, dient het voorstel voor een mogelijke hernieuwing, wijziging of afschaffing 
van een maatregel uiterlijk op 31 mei 2017 door de Commissie worden voorgelegd.

Amendement 136
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verschaffen de Commissie 
de nodige gegevens en informatie, zodat zij 
de betrokken maatregelen kan monitoren 
en evalueren.

4. De lidstaten verschaffen de Commissie 
en het Europees Parlement de nodige 
gegevens en informatie, zodat zij de 
betrokken maatregelen kan monitoren en 
evalueren.

Or. fr

Amendement 137
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het verwezenlijken van de 
doelstellingen als uiteengezet in artikel 3 
versterkt het Euratom-programma de 
resultaten uit hoofde van de prioriteiten 
van het kaderprogramma 'Horizon 2020': 
wetenschappelijk onderzoek op topniveau, 
industrieel leiderschap en maatschappelijke 
uitdagingen. Het Euratom-programma 
ondersteunt met name de overgang naar 
een betrouwbare, duurzame en 
concurrerende energievoorziening in de 
toekomst als reactie op de toenemende 
schaarste aan hulpbronnen, de stijgende 
energiebehoeften en de 
klimaatverandering.

Door het verwezenlijken van de 
doelstellingen als uiteengezet in artikel 3 
versterkt het Euratom-programma de 
resultaten uit hoofde van de prioriteiten 
van het kaderprogramma 'Horizon 2020': 
wetenschappelijk onderzoek op topniveau, 
industrieel leiderschap en maatschappelijke 
uitdagingen.

Or. en

Amendement 138
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – paragraaf 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategie om kernfusie tot een
geloofwaardig alternatief voor een 
commerciële koolstofvrije
energieproductie te ontwikkelen, is 
gebaseerd op een routekaart met 
mijlpalen met als doel om in 2050 een 
adequate elektriciteitsproductie te
realiseren. Om die strategie te kunnen 
verwezenlijken, wordt een ingrijpende 
herstructurering van de 
kernfusiegerelateerde activiteiten in de 
Unie doorgevoerd (met inbegrip van 
governance, financiering en beheer), 
zodat er een accentverschuiving plaats 
kan vinden van zuiver onderzoek naar het 
ontwerpen, bouwen en exploiteren van 
toekomstige faciliteiten, zoals ITER (de 
internationale thermonucleaire reactor), 
DEMO (de modelreactor voor kernfusie) 
en andere geavanceerde voorzieningen. 
Hiervoor is een nauwe samenwerking 
vereist tussen de gehele 
kernfusiegemeenschap in de EU, de 
Commissie en de nationale 
financieringsagentschappen.

In geen enkel scenario voor 2050 wordt 
kernfusie tot dusver beschreven als 
geloofwaardig alternatief voor een 
commerciële elektriciteitsproductie.
Daarom worden er geen publieke 
middelen van de Unie of Gemeenschap 
meer toegewezen aan 
kernfusiegerelateerde activiteiten in de 
Unie.

Or. en

Amendement 139
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de 
overkoepelende doelstelling gaat het bij 
deze actie om de ondersteuning van een 
veilige exploitatie van nucleaire systemen
die in de Unie worden gebruikt (met 

In overeenstemming met de 
overkoepelende doelstelling gaat het bij 
deze actie om de ondersteuning van een 
veilige ontmanteling van nucleaire 
reactorsystemen die in de Unie worden 
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inbegrip van splijtstofkringloopfaciliteiten) 
of – voor dat zover noodzakelijk is om een 
bredere expertise op het gebied van de 
nucleaire veiligheid in de Unie in stand te 
houden – om onderzoek naar reactortypes 
die in de toekomst gebruikt kunnen 
worden, waarbij de nadruk uitsluitend op 
veiligheidsaspecten ligt, een en ander met 
inbegrip van alle aspecten van de 
splijtstofcyclus, zoals partitionering en 
transmutatie.

gebruikt (met inbegrip van 
splijtstofkringloopfaciliteiten). 

Or. en

Amendement 140
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Bijdragen tot de ontwikkeling van 
oplossingen voor het beheer van finaal 
kernafval (Wetenschappelijk onderzoek 
op topniveau; Maatschappelijke 
uitdagingen)

Schrappen

Gezamenlijk en/of gecoördineerd 
onderzoek naar alle resterende essentiële 
aspecten van de geologische opberging 
van verbruikte splijtstof en langlevend 
radioactief afval, eventueel met inbegrip 
van het aantonen van het effect van de 
gebruikte technologieën en de veiligheid. 
De betreffende activiteiten moeten de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
Europees standpunt bevorderen over de 
belangrijkste kwesties in verband met 
afvalbeheer, van de verwijdering van dat 
afval tot aan de opberging van 
radioactieve afvalstoffen. Op dit moment 
wordt nog geen onderzoek verricht naar 
het beheer van andere radioactieve 
afvalstromen waarvoor er nog geen 
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volwaardige industriële 
verwerkingsprocessen voorhanden zijn.

Or. en

Amendement 141
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Verbetering van stralingsbescherming 
(Wetenschappelijk onderzoek op 
topniveau; Maatschappelijke uitdagingen)

(d) Ondersteuning van O&O op het 
gebied van stralingsbescherming 
(Wetenschappelijk onderzoek op 
topniveau; Maatschappelijke uitdagingen)

Or. fr

Motivering

De term "verbetering" zou erop kunnen duiden dat stralingsbescherming in eerdere O&O-
programma's in het kader van Euratom te weinig aandacht heeft gekregen. Dit is niet het 
geval; stralingsbescherming is altijd een van de hoofdthema’s van O&O binnen Euratom 
geweest.

Amendement 142
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Verschuiving naar het aantonen van 
de haalbaarheid van kernfusie als 
energiebron door het exploiteren van de 
bestaande en toekomstige relevante 
kernfusie-installaties (Industrieel 
leiderschap; Maatschappelijke 
uitdagingen)

Schrappen
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Ondersteuning van de gezamenlijke 
onderzoeksactiviteiten door de partijen bij 
de 'European Fusion Development 
Agreement' (EFDA) om een snelle opstart 
van een kwalitatief en kwantitatief 
hoogwaardige ITER te waarborgen, een 
en ander met inbegrip van gebruikmaking 
van de desbetreffende faciliteiten 
(inclusief de 'Joint European Torus' –
JET) en geïntegreerde 
modelleringsactiviteiten met gebruik van 
krachtige megacomputers, gecombineerd 
met opleidingsactiviteiten om de volgende 
generatie onderzoekers en ingenieurs 
adequaat op hun taken voor te bereiden.

Or. en

Amendement 143
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) De fundamenten leggen voor 
toekomstige kernfusie-installaties door de 
ontwikkeling van materialen, 
technologieën en een conceptueel ontwerp 
(Industrieel leiderschap; 
Maatschappelijke uitdagingen)

Schrappen

Het ondersteunen van gezamenlijke 
activiteiten van de partijen bij de EFDA 
om materialen te ontwikkelen en te 
kwalificeren voor een modelkerncentrale, 
waarbij onder andere voorbereidende 
werkzaamheden voor een adequate 
testfaciliteit voor materialen vereist zijn, 
alsmede het voeren van onderhandelingen 
over de deelname van de Unie aan een 
passend internationaal kader voor die 
faciliteit.
Het ondersteunen van gezamenlijke 
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onderzoeksactiviteiten van de partijen bij 
de EFDA om operationele kwesties
rondom kernfusiereactoren nader tegen 
het licht te houden en om relevante 
technologieën voor een 
modelkernfusiecentrale te ontwikkelen en 
in de praktijk te testen. Tot die activiteiten 
behoren het opstellen van een of meerdere 
conceptuele designs voor een
modelkerncentrale en het onderzoeken 
van de toepassingsmogelijkheden van 
stellarators in de 
krachtcentraletechnologie.

Or. en

Amendement 144
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Bevordering van innovatie en van het 
concurrentievermogen van de industrie 
(Industrieel leiderschap)

Schrappen

Tenuitvoerlegging of ondersteuning van 
kennisbeheer en technologieoverdracht 
gericht op het bedrijfsleven naar 
aanleiding van het onderzoek dat door dit 
programma medegefinancierd is, waarbij 
alle innovatieve aspecten van het 
onderzoek geëxploiteerd moeten worden.
Bevordering van innovatie middels onder 
andere open toegang tot 
wetenschappelijke publicaties, een 
databank voor kennisbeheer en de 
verspreiding en bevordering van 
technologische thema’s in 
onderwijsprogramma’s.
Op lange termijn ondersteunt het 
Euratom-programma de ontwikkeling en 
versterking van een concurrerende 
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kernfusie-industrie, met name door de 
tenuitvoerlegging van een 
technologieroutekaart voor een 
kernfusiecentrale met een actieve 
industriële betrokkenheid bij de ontwerp-
en ontwikkelingsprojecten.

Or. en

Amendement 145
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) European Fusion Development 
Agreement (EFDA)

Schrappen

Er zal een subsidie worden verstrekt 
(medefinancieringsactie voor 
programma’s) aan de juridische entiteit 
die door de EFDA wordt opgericht of 
daartoe wordt aangewezen om de 
activiteiten van de partijen bij deze 
overeenkomst ten uitvoer te leggen en te 
ondersteunen. In overeenstemming met 
artikel 10 van het Euratom-Verdrag kan 
die subsidie bijdragen ‘in natura’ 
omvatten zoals de wetenschappelijke en 
technische exploitatie van de JET-
faciliteit of de detachering van 
medewerkers van de Commissie.

Or. en

Amendement 146
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – paragraaf 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nucleaire activiteiten van het JRC zijn 
met name gericht op de ondersteuning 
van de tenuitvoerlegging van Richtlijnen 
2009/71/Euratom en 2011/70/Euratom 
van de Raad, evenals op de conclusies van 
de Raad waarin prioriteit wordt gegeven 
aan de hoogst mogelijke normen voor 
nucleaire veiligheid en beveiliging op 
zowel EU- als internationaal niveau. 
Meer in het bijzonder zal het JRC de
noodzakelijke capaciteit en expertise 
mobiliseren om een bijdrage te leveren 
aan de beoordeling en verbetering van de 
veiligheid van nucleaire installaties, aan 
het veilige en vreedzame gebruik van 
kernenergie en andere niet aan 
kernsplijting gerelateerde toepassingen, 
een en ander met het oog op het creëren 
van een wetenschappelijke basis voor EU-
wetgeving terzake. Daarnaast zal het JRC, 
waar noodzakelijk, overeenkomstig zijn 
missie en bevoegdheden reageren op 
nucleaire incidenten en ongevallen. Te 
dien einde zal het JRC onderzoeken en 
beoordelingen uitvoeren, referenties en 
normen opstellen en gericht onderwijs en 
specifieke opleidingen verzorgen. Waar 
van toepassing, zal gestreefd worden naar 
synergieën met het Technologieplatform 
voor duurzame kernenergie (SNETP) en 
met andere horizontale initiatieven.

Schrappen

Or. en

Amendement 147
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nucleaire activiteiten van het JRC zijn De nucleaire activiteiten van het JRC zijn 
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met name gericht op de ondersteuning van 
de tenuitvoerlegging van Richtlijnen 
2009/71/Euratom en 2011/70/Euratom van 
de Raad, evenals op de conclusies van de 
Raad waarin prioriteit wordt gegeven aan 
de hoogst mogelijke normen voor nucleaire 
veiligheid en beveiliging op zowel EU- als 
internationaal niveau. Meer in het 
bijzonder zal het JRC de noodzakelijke 
capaciteit en expertise mobiliseren om een 
bijdrage te leveren aan de beoordeling en 
verbetering van de veiligheid van nucleaire 
installaties, aan het veilige en vreedzame 
gebruik van kernenergie en andere niet aan 
kernsplijting gerelateerde toepassingen, 
een en ander met het oog op het creëren 
van een wetenschappelijke basis voor EU-
wetgeving terzake. Daarnaast zal het JRC, 
waar noodzakelijk, overeenkomstig zijn 
missie en bevoegdheden reageren op 
nucleaire incidenten en ongevallen. Te dien 
einde zal het JRC onderzoeken en 
beoordelingen uitvoeren, referenties en 
normen opstellen en gericht onderwijs en 
specifieke opleidingen verzorgen. Waar 
van toepassing, zal gestreefd worden naar 
synergieën met het Technologieplatform 
voor duurzame kernenergie (SNETP) en 
met andere horizontale initiatieven.

met name gericht op de ondersteuning van 
de tenuitvoerlegging van Richtlijnen 
2009/71/Euratom en 2011/70/Euratom van 
de Raad, evenals op de conclusies van de 
Raad waarin prioriteit wordt gegeven aan 
de hoogst mogelijke normen voor nucleaire 
veiligheid en beveiliging op zowel EU- als 
internationaal niveau. Meer in het 
bijzonder zal het JRC de noodzakelijke 
capaciteit en expertise mobiliseren om een 
bijdrage te leveren aan O&O op het gebied
van de veiligheid van nucleaire installaties, 
aan het veilige en vreedzame gebruik van 
kernenergie en andere niet aan 
kernsplijting gerelateerde toepassingen, 
een en ander met het oog op het creëren 
van een wetenschappelijke basis voor EU-
wetgeving terzake. Daarnaast zal het JRC, 
waar noodzakelijk, overeenkomstig zijn 
missie en bevoegdheden reageren op 
nucleaire incidenten en ongevallen. Te dien 
einde zal het JRC onderzoeken en 
beoordelingen uitvoeren, referenties en 
normen opstellen en gericht onderwijs en 
specifieke opleidingen verzorgen. Er zal 
gestreefd worden naar synergieën met het 
Technologieplatform voor duurzame 
kernenergie (SNETP) en met andere 
horizontale initiatieven, zodat optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de personele 
en financiële middelen voor nucleair 
O&O in Europa.

Or. fr

Motivering

De tekst wordt aangepast om de activiteiten van het GCO te richten op O&O op het gebied 
van veiligheid. Het GCO is geen veiligheidsinstantie, en kan dus de veiligheid van installaties 
niet "beoordelen", noch optreden in noodsituaties. Daarnaast is optimalisering van het 
gebruik van middelen het hoogste gebod.

Amendement 148
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC levert een bijdrage aan de 
ontwikkeling van instrumenten en 
methoden om hoge veiligheidsnormen te 
realiseren voor kernreactors en 
splijtstofkringlopen die relevant zijn voor 
Europa. Tot die instrumenten en methoden 
behoren:

Het JRC levert in nauwe samenwerking 
met de relevante actoren op het gebied 
van onderzoek in de EU een bijdrage aan 
de ontwikkeling van instrumenten en 
methoden om hoge veiligheidsnormen te 
realiseren voor kernreactors en 
splijtstofkringlopen die relevant zijn voor 
Europa. Tot die instrumenten en methoden 
behoren:

Or. fr

Motivering

De tekst wordt aangepast om de activiteiten van het GCO te richten op het terrein waarop het 
bevoegd is. Het GCO is geen veiligheidsinstantie, en kan niet optreden in noodsituaties of 
adequate technische bijstand bieden; er zijn in Europa organisaties voor technische 
veiligheid waarvoor deze rol is weggelegd. Gezien de beperkte middelen zijn coördinatie met 
de actoren in het Europees onderzoek en optimalisering van het gebruik van middelen 
daarnaast het hoogste gebod.

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) modellering van de analyses van 
ernstige ongevallen en methodologieën 
voor het beoordelen van de operationele 
veiligheidsmarges van nucleaire 
installaties; ondersteuning van het opzetten 
van een gemeenschappelijke 
communautaire aanpak voor de evaluatie 
van geavanceerde splijtstofkringlopen en -
ontwerpen; onderzoek naar en verspreiding 
van de geleerde lessen uit de operationele 
ervaringen en van het versterkte ‘European 
Clearinghouse on NPP Operational 

(1) modellering van de analyses van 
ernstige ongevallen en methodologieën 
voor het beoordelen van de operationele 
veiligheidsmarges van nucleaire 
installaties; ondersteuning van het opzetten 
van een gemeenschappelijke 
communautaire aanpak voor de evaluatie 
van geavanceerde splijtstofkringlopen en -
ontwerpen; onderzoek naar en verspreiding 
van de geleerde lessen uit de operationele 
ervaringen en voortzetting van het
‘European Clearinghouse on NPP 
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Experience Feedback’ dat is opgericht om 
te reageren op de nieuwe nucleaire 
veiligheidsuitdagingen die zijn ontstaan na 
de ramp in Fukushima;

Operational Experience Feedback’ dat is 
opgericht om te reageren op de nieuwe 
nucleaire veiligheidsuitdagingen die zijn 
ontstaan na de ramp in Fukushima, door 
een beroep te blijven doen op de 
deskundigheid van de lidstaten op dit 
gebied;

Or. fr

Motivering

De tekst wordt aangepast om de activiteiten van het GCO te richten op het terrein waarop het 
bevoegd is. Het GCO is geen veiligheidsinstantie, en kan niet optreden in noodsituaties of 
adequate technische bijstand bieden; er zijn in Europa organisaties voor technische 
veiligheid waarvoor deze rol is weggelegd. Gezien de beperkte middelen zijn coördinatie met 
de actoren in het Europees onderzoek en optimalisering van het gebruik van middelen 
daarnaast het hoogste gebod.

Amendement 150
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter a – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2bis) gezien de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de veiligheidseisen 
vormen stillegging en ontmanteling 
veelbelovende markten. De Europese Unie 
dient zichzelf te voorzien van de beste 
technologieën om deze activiteiten uit te 
voeren, waarbij het gaat om steeds meer 
geavanceerde technieken (onder water 
snijden, met laser snijden, gebruik van 
geavanceerde robots zodat het niet nodig 
is mensen in te zetten, enz.).

Or. fr

Amendement 151
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de versterking van de reactiecapaciteit 
van de Unie bij nucleaire ongevallen en 
incidenten door een verdere ontwikkeling 
van waarschuwingssystemen en -modellen 
voor radiologische verspreiding in de lucht, 
door het mobiliseren van middelen en 
expertise voor de analyse en modellering 
van nucleaire ongevallen en door het 
beschikbaar stellen van relevante 
technische ondersteuning.

(3) de versterking van de reactiecapaciteit 
van de Unie bij nucleaire ongevallen en 
incidenten door een verdere ontwikkeling 
van waarschuwingssystemen en -modellen 
voor radiologische verspreiding in het 
milieu (lucht, water, bodem), door het 
mobiliseren van middelen en expertise 
voor de analyse en modellering van 
nucleaire ongevallen en door het 
beschikbaar stellen van relevante 
technische ondersteuning. Het JRC 
versterkt het EURDEP (European 
Radiological Data Exchange Platform) 
verder om ongeldig verklaarde 
stralingsmonitoringsgegevens van 
Europese landen, met inbegrip van de 
concentratie radioactiviteit in de lucht, 
nagenoeg in realtime aan het publiek ter 
beschikking te stellen. Daarnaast wordt 
het hooggevoelige netwerk voor de 
detectie van radionucliden, dat sporen van 
niet van een kernexplosie afkomstig 
radioactief jodium kan oppikken, in de 
hele Unie uitgebreid en de 
monitoringsgegevens worden in realtime 
aan het publiek ter beschikking gesteld. 

Or. xm

Amendement 152
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de versterking van de reactiecapaciteit 
van de Unie bij nucleaire ongevallen en 
incidenten door een verdere ontwikkeling 

(3) uitwisseling met de actoren in de 
lidstaten die bevoegd zijn voor het beheer 
van nucleaire ongevallen en incidenten, 
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van waarschuwingssystemen en -modellen 
voor radiologische verspreiding in de 
lucht, door het mobiliseren van middelen 
en expertise voor de analyse en 
modellering van nucleaire ongevallen en 
door het beschikbaar stellen van relevante 
technische ondersteuning.

met name door het mobiliseren van 
middelen en expertise voor de analyse en 
modellering van nucleaire ongevallen en 
door het beschikbaar stellen van relevante 
technische ondersteuning

Or. fr

Motivering

De tekst wordt aangepast om de activiteiten van het GCO te richten op het terrein waarop het 
bevoegd is. Het GCO is geen veiligheidsinstantie, en kan niet optreden in noodsituaties of 
adequate technische bijstand bieden; er zijn in Europa organisaties voor technische 
veiligheid waarvoor deze rol is weggelegd. Gezien de beperkte middelen zijn coördinatie met 
de actoren in het Europees onderzoek en optimalisering van het gebruik van middelen 
daarnaast het hoogste gebod.

Amendement 153
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Ondersteuning van het beleid van de 
Unie inzake nucleaire veiligheid en 
beveiliging en de daaruit voortvloeiende 
EU-wetgeving

Schrappen

Het JRC versterkt zijn kwaliteiten en 
capaciteiten met het oog op het 
beschikbaar stellen van de onafhankelijke 
wetenschappelijke en technische bewijzen 
die nodig zijn ter ondersteuning van de 
zich ontwikkelende EU-wetgeving inzake 
de nucleaire veiligheid en beveiliging.
Als het uitvoerend Euratom-agentschap 
voor het 'Generation IV International 
Forum (GIF)' zet het JRC de coördinatie 
van de communautaire bijdrage aan het 
GIF voort. Daarnaast initieert en 
continueert het JRC een internationale 
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onderzoekssamenwerking met belangrijke 
partnerlanden en internationale 
organisaties (IAEA, OESO/NEA) 
teneinde het nucleaire veiligheids- en 
beveiligingsbeleid van de Unie te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 154
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – letter e – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC versterkt zijn kwaliteiten en 
capaciteiten met het oog op het 
beschikbaar stellen van de onafhankelijke 
wetenschappelijke en technische bewijzen 
die nodig zijn ter ondersteuning van de 
zich ontwikkelende EU-wetgeving inzake 
de nucleaire veiligheid en beveiliging.

Het JRC versterkt zijn kwaliteiten en 
capaciteiten met het oog op het 
beschikbaar stellen van de onafhankelijke 
wetenschappelijke en technische bewijzen 
die nodig zijn ter ondersteuning van de 
zich ontwikkelende EU-wetgeving inzake 
de nucleaire veiligheid en beveiliging. De 
precieze aard van deze werkzaamheden 
moet aansluiten bij de koers die de 
Europese instellingen kiezen, met name 
naar aanleiding van de belastingsproeven 
die in de kerncentrales zijn uitgevoerd.

Or. fr

Motivering

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek heeft immers tot taak het beleid van de 
Gemeenschap te ondersteunen, in dit geval op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het is 
dus verstandig om af te wachten welke koers de Europese instellingen willen inslaan na de 
belastingsproeven in de kerncentrales ten einde het werkprogramma van het GCO goed te 
kunnen definiëren.

Amendement 155
Michèle Rivasi
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Horizontale activiteiten en koppelingen 
met het kaderprogramma voor onderzoek 
en innovatie 'Horizon 2020'

Schrappen

Met het oog op het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het Euratom-
programma worden de benodigde 
koppelingen en dwarsverbanden, zoals 
gezamenlijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen, tot stand 
gebracht met het specifieke programma 
van het kaderprogramma 'Horizon 2020'.
Het Euratom-programma kan een 
bijdrage leveren aan het op de vraagzijde 
afgestemde financiële instrument dat 
ontwikkeld is uit hoofde van het 
kaderprogramma ‘Horizon 2020’ en dat 
wordt uitgebreid om ook de in artikel 3 
genoemde doelstellingen te kunnen 
bestrijken.

Or. en

Amendement 156
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – paragraaf 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek op termijn kan uitmonden in 
toepassingen op nucleair gebied, maar 
ook op andere onderzoeksgebieden die 
onder het programma "Horizon 2020" 
vallen, kan het via het ERC-programma 
worden gefinancierd.
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Or. fr

Motivering

Op dit moment komt als "nucleair" aangemerkt fundamenteel onderzoek ten onrechte niet in 
aanmerking voor financiering via de ERC, omdat het om een onderdeel van Euratom zou 
gaan. Een dergelijke discriminatie moet worden voorkomen, want de ERC heeft tot taak het 
hele fundamenteel onderzoek te financieren.

Amendement 157
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De internationale 
samenwerkingsactiviteiten worden onder 
andere bevorderd door multilaterale kaders 
(bijv. IAEA, OESO, ITER en GIF) en door 
de bestaande of nieuwe bilaterale 
samenwerkingsverbanden met landen met 
een sterke O&O- en industriële basis en 
operationele onderzoeksinstallaties of 
landen die bezig zijn met het ontwerpen of 
bouwen van dergelijke installaties.

De internationale 
samenwerkingsactiviteiten worden onder 
andere bevorderd door multilaterale kaders 
(bijv. IAEA, OESO en GIF) en door de 
bestaande of nieuwe bilaterale 
samenwerkingsverbanden met landen met 
een sterke O&O- en industriële basis en 
operationele onderzoeksinstallaties of 
landen die bezig zijn met het ontwerpen of 
bouwen van dergelijke installaties.

Or. en

Amendement 158
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondersteuning van de veilige 
exploitatie van nucleaire systemen

Schrappen

– percentage gefinancierde projecten 
(gezamenlijke onderzoeks- en/of 
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coördinatieacties) die naar alle 
waarschijnlijkheid tot een aantoonbare 
verbetering van de nucleaire 
veiligheidspraktijken in Europa zullen 
leiden.

Or. en

Amendement 159
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Bijdragen tot de ontwikkeling van 
oplossingen voor het beheer van finaal 
kernafval

Schrappen

– aantal geografische opberglocaties voor 
verbruikte splijtstof en/of hoogradioactief 
afval dat in Europa is gepland en waarbij 
de Commissie het veiligheidsdossier en 
eventueel de preconstructiefase heeft 
ondersteund.

Or. en

Amendement 160
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aantal onderzoekers (in opleiding) in 
het kernfusieprogramma van Euratom.

Schrappen

Or. en
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Amendement 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Ondersteuning van de O&O-
agenda die voortvloeit uit de lijst van 
aanbevelingen welke is opgenomen in de 
conclusies van de belastingsproeven van 
de Unie, zoals over seismische modellen 
of kernsmeltingssimulatie;
– percentage gefinancierde projecten die 
naar alle waarschijnlijkheid de uitvoering 
van deze aanbevelingen zullen faciliteren.

Or. en

Amendement 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) Ondersteuning van de 
duurzaamheid op lange termijn van 
kernsplijting door middel van verbetering 
van de levensduur van reactoren of het 
ontwerp van nieuwe reactortypes.
– percentage gefinancierde projecten die 
naar alle waarschijnlijkheid een 
aantoonbare impact zullen hebben op de 
verbetering van de levensduur van 
reactoren of het ontwerp van nieuwe 
reactortypes.

Or. en
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Amendement 163
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Verschuiving naar het aantonen van 
de haalbaarheid van kernfusie als 
energiebron door het exploiteren van de 
bestaande en toekomstige kernfusie-
installaties

Schrappen

– aantal publicaties in vooraanstaande 
tijdschriften.

Or. en

Amendement 164
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) De fundamenten leggen voor 
toekomstige kernfusie-installaties door de 
ontwikkeling van materialen, 
technologieën en conceptueel ontwerp

Schrappen

– percentage van de gerealiseerde 
mijlpalen in het kader van het Euratom-
programma als voorzien in de 
kernfusieroutekaart voor de periode 2014-
2018.

Or. en

Amendement 165
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie



PE492.642v01-00 64/65 AM\906555NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Bevordering van innovatie en van het 
concurrentievermogen van de industrie

Schrappen

– aantal spin-offs van het 
kernfusieonderzoek uit hoofde van het 
Euratom- programma
– aantal octrooien dat door de 
kernfusielaboratoria is aangevraagd

Or. en

Amendement 166
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – letter g – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aantal octrooien dat door de 
kernfusielaboratoria is aangevraagd

– aantal octrooien en gebruiksmodellen dat 
door de kernfusielaboratoria is 
aangevraagd

Or. en

Motivering

Voor de volledigheid.

Amendement 167
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 2 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Aantal wetenschappelijke publicaties in – Aantal wetenschappelijke publicaties in 
'peer reviewed' vakbladen en aanvragen 
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'peer reviewed' vakbladen voor octrooien en gebruiksmodellen

Or. en

Motivering

Teveel nadruk op de vaakst geciteerde publicaties leidt tot grote aandacht voor 
onderzoeksgebieden die toch al veel bekendheid genieten en niet tot stimulering van innovatie 
en industrieel concurrentievermogen. Met een budget van 724.219 miljoen euro zou de 
wetenschappelijke productiviteit van het GCO meer gericht moeten zijn op werkelijke 
Europese toegevoegde waarde.


