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Amendement 13
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien het feit dat het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie het nog steeds niet 
mogelijk maakt dat het Europees 
Parlement optreedt als medewetgever,

Or. fr

Amendement 14
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien artikel 7 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0032/2012),

– gezien artikel 7 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad louter is 
geraadpleegd (C7-0032/2012),

Or. fr

Amendement 15
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

1. verwerpt het Commissievoorstel;

Or. nl

Amendement 16
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

1. verwerpt het Commissievoorstel;

Or. fr

Amendement 17
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

1. brengt een gunstig advies uit over het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

Or. fr

Amendement 18
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie haar voorstel 
te wijzigen, om ervoor te zorgen dat 
Euratom stopt met de bouw van de 
experimentele ITER-reactor en uit de 
ITER-overeenkomst stapt;

Or. en

Amendement 19
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Overeenkomst tot oprichting van de 
Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie voor de gezamenlijke 
uitvoering van het ITER-project (hierna de 
"ITER-overeenkomst") is op 21 november 
2006 ondertekend door de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom), de Volksrepubliek China, de 
Republiek India, Japan, de Republiek 
Korea, de Russische Federatie en de 
Verenigde Staten van Amerika. Bij de 
ITER-overeenkomst wordt de 
Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie (hierna de "ITER-
organisatie") opgericht die de volledige 
verantwoordelijkheid draagt voor de bouw, 
het bedrijf, de exploitatie en de deactivatie 
van de ITER-faciliteiten.

(1) De Overeenkomst tot oprichting van de 
Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie voor de gezamenlijke 
uitvoering van het ITER-project (hierna de 
"ITER-overeenkomst") (ITER = 
International Thermonuclear 
Experimental Reactor) is op 21 november 
2006 ondertekend door de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom), de Volksrepubliek China, de 
Republiek India, Japan, de Republiek 
Korea, de Russische Federatie en de 
Verenigde Staten van Amerika. Bij de 
ITER-overeenkomst wordt de 
Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie (hierna de "ITER-
organisatie") opgericht die de volledige 
verantwoordelijkheid draagt voor de bouw, 
het bedrijf, de exploitatie en de deactivatie 
van de ITER-faciliteiten.

Or. fr

Amendement 20
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
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Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op grond van de ITER-
overeenkomst kunnen de partijen zich uit 
deze overeenkomst terugtrekken.

Or. fr

Amendement 21
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In het kader van de onderhandelingen 
om de steun te verkrijgen van andere 
partijen bij de ITER-overeenkomst om de 
locatie voor ITER in Europa te kiezen, 
werd in 2007 de Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en de regering van Japan 
voor de gezamenlijke uitvoering van de 
bredereaanpakactiviteiten op het gebied 
van onderzoek inzake fusie-energie 
gesloten met het oog op de uitvoering van 
aanvullende gezamenlijke fusie-
onderzoeksactiviteiten op het grondgebied 
van Japan teneinde de snelle start van een 
kwalitatief hoogstaande exploitatie van 
ITER te waarborgen. De 
bredereaanpakactiviteiten en andere aan 
ITER gerelateerde activiteiten worden 
uitgevoerd via de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-
energie. De financiering van de 
bredereaanpakactiviteiten wordt 
voornamelijk gewaarborgd door bijdragen 
in natura van sommige leden van de 
Europese gemeenschappelijke 

(3) In het kader van de onderhandelingen 
om de steun te verkrijgen van andere 
partijen bij de ITER-overeenkomst om de 
locatie voor ITER in Europa te kiezen, 
werd in 2007 de Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en de regering van Japan 
voor de gezamenlijke uitvoering van de 
bredereaanpakactiviteiten op het gebied 
van onderzoek inzake fusie-energie 
gesloten met het oog op de uitvoering van 
aanvullende gezamenlijke fusie-
onderzoeksactiviteiten op het grondgebied 
van Japan teneinde de snelle start van een 
kwalitatief hoogstaande exploitatie van 
ITER te waarborgen. De 
bredereaanpakactiviteiten en andere aan 
ITER gerelateerde activiteiten worden 
uitgevoerd via de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER en de ontwikkeling van fusie-
energie. De financiering van de 
bredereaanpakactiviteiten wordt 
voornamelijk gewaarborgd door bijdragen 
in natura van sommige leden van de 
Europese gemeenschappelijke 
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onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie, terwijl het 
resterende deel van de Euratom-bijdrage 
gedekt wordt door de Euratom-begroting.

onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie, terwijl het 
resterende deel van de Euratom-bijdrage 
gedekt wordt door de Euratom-begroting. 
In de routekaart voor de realisatie van 
fusie-energie (Roadmap to the Realisation 
of Fusion Energy) van de European 
Fusion Development Agreement (EFDA) 
van 2012 wordt vastgesteld dat 
permanente financiële ondersteuning 
nodig is voor kernprojecten en voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek 
een ontwikkeling op kerndomeinen tot de 
startdatum van de functionering van 
ITER, om de wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen op het pad 
naar fusie-energie op te lossen.

Or. en

Amendement 22
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De geraamde kosten voor de bouw van 
ITER zijn gestegen ten opzichte van de 
oorspronkelijke ramingen van 2001 waarop 
de ITER-overeenkomst gebaseerd was. In 
zijn conclusies van 12 juli 2010 inzake de 
stand van zaken van ITER en mogelijke 
verdere maatregelen heeft de Raad van de 
Europese Unie de Europese bijdrage voor 
de ITER-bouwfase beperkt tot een bedrag 
van 6,6 miljard euro, waarde 2008.
Overeenkomstig deze conclusies wordt de 
Europese bijdrage gefinancierd uit de
middelen van Euratom (80%) en door 
Frankrijk (20%) en heeft deze financiering 
betrekking op bouwkosten, bedrijfskosten 
en onvoorziene kosten. In reactie op deze 

(4) De in 2010 geraamde kosten voor de
loutere bouw van ITER zijn zo goed als 
verdrievoudigd ten opzichte van de 
oorspronkelijke ramingen van 2001 waarop 
de ITER-overeenkomst gebaseerd was, van 
net geen 5,9 miljard EUR (waarde 2008) 
in 2001 tot ongeveer 16 miljard EUR 
(waarde 2008) in 2010. In zijn conclusies 
van 12 juli 2010 inzake de stand van zaken 
van ITER en mogelijke verdere 
maatregelen heeft de Raad van de 
Europese Unie de Europese bijdrage voor 
de ITER-bouwfase (45% van het totaal)
beperkt tot een bedrag van 6,6 miljard 
euro, waarde 2008. Overeenkomstig deze 
conclusies wordt de Europese bijdrage 
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conclusies heeft de Commissie voorgesteld 
om het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer te wijzigen wat het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2007-2013 betreft, teneinde extra middelen 
te verstrekken voor ITER in de periode 
2012-2013.

gefinancierd uit de middelen van Euratom
(80%) en door Frankrijk (20%) en heeft 
deze financiering betrekking op 
bouwkosten, bedrijfskosten en onvoorziene 
kosten, inclusief de financiële en 
budgettaire gevolgen voor het ITER-
project van de natuurramp die heeft 
plaatsgehad in Japan in maart 2011 en 
van het feit dat ITER moet worden 
onderworpen aan de stresstests die op 
kernreactoren worden uitgevoerd. In 
reactie op deze conclusies heeft de 
Commissie voorgesteld om het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 betreffende de begrotingsdiscipline 
en een goed financieel beheer te wijzigen 
wat het meerjarig financieel kader (MFK) 
voor de periode 2007-2013 betreft, 
teneinde extra middelen te verstrekken 
voor ITER in de periode 2012-2013.

Or. fr

Amendement 23
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De geraamde kosten voor de bouw van 
ITER zijn gestegen ten opzichte van de 
oorspronkelijke ramingen van 2001 waarop 
de ITER-overeenkomst gebaseerd was. In 
zijn conclusies van 12 juli 2010 inzake de 
stand van zaken van ITER en mogelijke 
verdere maatregelen heeft de Raad van de 
Europese Unie de Europese bijdrage voor 
de ITER-bouwfase beperkt tot een bedrag 
van 6,6 miljard euro, waarde 2008.
Overeenkomstig deze conclusies wordt de 
Europese bijdrage gefinancierd uit de 
middelen van Euratom (80%) en door 
Frankrijk (20%) en heeft deze financiering 
betrekking op bouwkosten, bedrijfskosten 

(4) De geraamde kosten voor de bouw van 
ITER zijn gestegen ten opzichte van de 
oorspronkelijke ramingen van 2001 waarop 
de ITER-overeenkomst gebaseerd was. In 
zijn conclusies van 12 juli 2010 inzake de 
stand van zaken van ITER en mogelijke 
verdere maatregelen heeft de Raad van de 
Europese Unie de Europese bijdrage voor 
de ITER-bouwfase vastgesteld op een 
bedrag van maar liefst 6,6 miljard euro, 
waarde 2008. Overeenkomstig deze 
conclusies wordt de Europese bijdrage 
gefinancierd uit de middelen van Euratom 
(80%) en door Frankrijk (20%) en heeft 
deze financiering betrekking op 
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en onvoorziene kosten. In reactie op deze 
conclusies heeft de Commissie voorgesteld 
om het Interinstitutioneel Akkoord van 17 
mei 2006 betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer te wijzigen wat het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2007-2013 betreft, teneinde extra middelen 
te verstrekken voor ITER in de periode 
2012-2013.

bouwkosten, bedrijfskosten en onvoorziene 
kosten. In reactie op deze conclusies heeft 
de Commissie voorgesteld om het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 betreffende de begrotingsdiscipline 
en een goed financieel beheer te wijzigen 
wat het meerjarig financieel kader (MFK) 
voor de periode 2007-2013 betreft, 
teneinde extra middelen te verstrekken 
voor ITER in de periode 2012-2013.

Or. nl

Amendement 24
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het maximumbedrag van de ITER-
financiering moet worden geëerbiedigd en 
mag niet worden overschreden. 
Kostenoverschrijdingen mogen de 
financiering en geslaagde 
tenuitvoerlegging van ander beleid van de 
Unie niet in gevaar brengen. 

Or. en

Amendement 25
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De in 2010 geraamde kosten voor 
de loutere bouw van ITER zijn evenwel 
niet herzien, ondanks de zoveelste 



PE506.175v01-00 10/35 AM\928808NL.doc

NL

budgettaire ontsporing.

Or. fr

Amendement 26
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de periode na 2013 heeft de 
Commissie in haar mededeling "Een 
begroting voor Europa 2020" voorgesteld 
het ITER-project buiten het MFK te 
financieren. Bijgevolg moet een 
aanvullend onderzoeksprogramma voor 
het ITER-project worden vastgesteld voor 
de periode 2014 tot en met 2018.

(5) Het ITER-project moet zorgen voor 
een consolidering van het Europese 
leiderschap op het gebied van fusie door 
een snelle realisatie van de opgegeven 
doelstellingen op het gebied van bouw en 
exploitatie. Derde landen die een 
samenwerkingsovereenkomst hebben 
gesloten met Euratom waarbij hun 
onderzoek op het gebied van beheerste 
kernfusie wordt geassocieerd met dat van 
Euratom, moeten ook een bijdrage 
kunnen leveren aan een aanvullend 
programma.

Or. en

Amendement 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de periode na 2013 heeft de 
Commissie in haar mededeling "Een 
begroting voor Europa 2020" voorgesteld 
het ITER-project buiten het MFK te 
financieren. Bijgevolg moet een aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
project worden vastgesteld voor de periode 
2014 tot en met 2018.

(5) Voor de periode na 2013 heeft de 
Commissie in haar mededeling "Een 
begroting voor Europa 2020" voorgesteld 
het ITER-project met fondsen die de 
MFK-plafonds overschrijden te 
financieren om ervoor te zorgen dat 
eventuele kostenoverschrijdingen geen 
bedreiging zijn voor de financiering en 
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geslaagde uitvoering van ander beleid van 
de Unie, vooral op onderzoeksgebied, 
terwijl de volledige bevoegdheden van 
beide takken van de begrotingsautoriteit 
behouden blijven. Bijgevolg moet een 
aanvullend onderzoeksprogramma voor het 
ITER-project worden vastgesteld voor de 
periode 2014 tot en met 2018.

Or. en

Motivering

De oplossing waarbij ITER buiten het MFK wordt geplaatst, d.w.z. als bijkomende uitgave 
bovenop de maxima hiervan, zou het voordeel bieden dat eventuele herschikkingen ten gunste 
van ITER worden vermeden, welke ten koste zouden gaan van andere EU programma's, met 
name in rubriek 1 bis vallende onderzoeksprogramma's (voornamelijk horizon 2020), zoals in 
het verleden al gebeurd is.

Amendement 28
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de periode na 2013 heeft de 
Commissie in haar mededeling "Een 
begroting voor Europa 2020" voorgesteld 
het ITER-project buiten het MFK te 
financieren. Bijgevolg moet een aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
project worden vastgesteld voor de periode 
2014 tot en met 2018.

(5) Voor de periode na 2013 heeft de 
Commissie in haar mededeling "Een 
begroting voor Europa 2020" terecht 
voorgesteld het ITER-project buiten het 
MFK te financieren, om geen negatieve 
gevolgen te creëren met name voor de 
communautaire programma’s op het 
gebied van onderzoek, onderwijs, 
concurrentievermogen en ondersteuning 
van kmo’s. Bijgevolg moet een aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
project worden vastgesteld voor de periode 
2014 tot en met 2018, om ervoor te zorgen 
dat de lidstaten die dit wensen, vrijwillig 
kunnen bijdragen aan de financiering van 
ITER, binnen de perken van de conclusies 
van de bovengenoemde Europese Raad 
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van 12 juli 2010.

Or. fr

Amendement 29
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Europese bijdrage voor de 
totale gecumuleerde bouw- en 
werkingskosten, inclusief onvoorziene 
uitgaven, van ITER overschrijden in geen 
geval het door de Europese Raad van 12 
juli 2010 uitgetrokken bedrag. 
Toekomstige budgettaire ontsporingen 
komen geenszins ten laste van de 
Europese belastingbetaler, noch van de 
Europese begroting. Ook de bedragen 
voor de stopzetting en ontmanteling van 
ITER moeten zo snel mogelijk door de 
Commissie worden geëvalueerd.

Or. fr

Amendement 30
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden 
gefinancierd met bijdragen van de 
lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat wordt toegepast 
op het bruto nationaal inkomen (BNI) als 

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma
voor het ITER-project moet uit de 
bestaande aan ITER toegekende middelen 
worden gefinancierd.
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gedefinieerd met het oog op de berekening 
van de op het BNI gebaseerde bijdrage 
aan de eigen middelen van de algemene 
begroting van de Europese Unie. Deze 
bijdragen worden opgenomen in de 
algemene begroting van de Europese Unie 
en worden toegewezen aan dit aanvullend 
programma. Derde landen die met 
Euratom een 
samenwerkingsovereenkomst op het 
gebied van beheerste kernfusie hebben 
gesloten waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
programma.

Or. nl

Amendement 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden 
gefinancierd met bijdragen van de lidstaten 
op basis van een afroepingspercentage dat 
wordt toegepast op het bruto nationaal 
inkomen (BNI) als gedefinieerd met het 
oog op de berekening van de op het BNI 
gebaseerde bijdrage aan de eigen 
middelen van de algemene begroting van 
de Europese Unie. Deze bijdragen worden 
opgenomen in de algemene begroting van 
de Europese Unie en worden toegewezen 
aan dit aanvullend programma. Derde 
landen die met Euratom een 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied 
van beheerste kernfusie hebben gesloten 
waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden
gefinancierd binnen het MFK. De 
financiering moet passen in het MFK, er 
moet een absoluut maximumbedrag 
worden bepaald voor de bijdragen uit de
begroting van de Unie in de jaren 2014-
2018 en elke bijkomende financiering van 
het ITER-project mag geen andere 
projecten in subrubriek 1 a van het MFK 
in gevaar brengen. Derde landen die met 
Euratom een samenwerkingsovereenkomst 
op het gebied van beheerste kernfusie 
hebben gesloten waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
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geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
programma.

programma.

Or. en

Amendement 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden 
gefinancierd met bijdragen van de 
lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat wordt toegepast 
op het bruto nationaal inkomen (BNI) als 
gedefinieerd met het oog op de berekening 
van de op het BNI gebaseerde bijdrage 
aan de eigen middelen van de algemene
begroting van de Europese Unie. Deze 
bijdragen worden opgenomen in de
algemene begroting van de Europese Unie
en worden toegewezen aan dit aanvullend 
programma. Derde landen die met 
Euratom een samenwerkingsovereenkomst 
op het gebied van beheerste kernfusie 
hebben gesloten waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
programma.

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden 
gefinancierd door middel van fondsen die
de plafonds van het MFK overschrijden, 
en het maximum financieringsbedrag 
moet los staan van het bedrag dat in de 
begroting van de Unie in de MFK-
verordening is opgenomen. Dit 
maximumbedrag moet worden beschouwd 
als een aanvulling op de door de 
Commissie voorgestelde begroting voor 
het programma Horizon 2020 of andere 
programma's van de Unie. Derde landen 
die met Euratom een 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied 
van beheerste kernfusie hebben gesloten 
waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
programma.

Or. en

Motivering

Deze financiering moet worden beschouwd als een aanvulling op de door de Commissie 
voorgestelde middelen voor het programma Horizon 2020 of andere programma's van de 
Unie.
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Amendement 33
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden 
gefinancierd met bijdragen van de lidstaten
op basis van een afroepingspercentage dat 
wordt toegepast op het bruto nationaal 
inkomen (BNI) als gedefinieerd met het 
oog op de berekening van de op het BNI 
gebaseerde bijdrage aan de eigen 
middelen van de algemene begroting van 
de Europese Unie. Deze bijdrage wordt 
geleverd aan de algemene begroting van de 
Europese Unie en wordt specifiek bestemd 
voor dit programma. Derde landen die met 
Euratom een samenwerkingsovereenkomst 
op het gebied van beheerste kernfusie 
hebben gesloten waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
programma.

(6) Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project moet worden 
gefinancierd met bijdragen van de lidstaten 
op basis van vrijwillige bijdragen. Deze 
bijdrage wordt geleverd aan de algemene 
begroting van de Europese Unie en wordt 
specifiek bestemd voor dit programma.
Derde landen die met Euratom een 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied 
van beheerste kernfusie hebben gesloten 
waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-
programma's, moeten eveneens een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
programma.

Or. fr

Amendement 34
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Ondanks de 
kostenbeperkingsmaatregelen, die voort 



PE506.175v01-00 16/35 AM\928808NL.doc

NL

moeten worden toegepast, kan het ITER-
project kostenoverschrijdingen blijven 
veroorzaken door het wetenschappelijke 
karakter ervan en door de grote omvang 
en het hoge technologische risico ervan. 
Dit mag de beperkte middelen van de
begroting van de Unie en de 
tenuitvoerlegging van ander belangrijk 
beleid van de Unie, met name in de 
rubriek “Concurrentievermogen ter 
bevordering van groei en 
werkgelegenheid”, niet in gevaar 
brengen. De begroting van Unie moet 
tegen deze kostenoverschrijdingen worden 
beschermd, met de nodige wettelijke 
waarborgen.

Or. en

Amendement 35
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Daarmee is duidelijk dat het ITER-
project niet gefinancierd wordt met de 
middelen van de algemene EU-begroting, 
die bepaald is door het meerjarig 
financieel kader (MFK). Er moet gezorgd 
worden voor een eigen financiering; de 
financiering mag in het bijzonder niet 
categorie 1 a en de daarin opgenomen 
onderzoeksbegroting (Horizon 2020) 
belasten.

Or. de

Amendement 36
Kent Johansson, Nils Torvalds
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Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Kostenoverschrijdingen boven het 
in artikel 3 bepaalde maximumbedrag van 
(…) mogen geen gevolgen hebben voor 
andere projecten die uit de begroting van 
de Unie worden gefinancierd en moeten 
waar passend worden gefinancierd met 
aanvullende middelen die los staan van de 
maxima.

Or. en

Amendement 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Beide takken van de 
begrotingsautoriteit moeten het erover 
eens zijn dat uitstel of prolongatie met 
betrekking tot nog niet voldane 
betalingskredieten in verband met het 
ITER-project moet worden vermeden en 
moeten zich ertoe verplichten samen te 
werken om een dergelijke situatie te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Wetenschappelijk en technisch 
comité heeft bij de Commissie advies 
uitgebracht over het Euratom-programma 
voor onderzoek en opleiding (2014-2018) 
dat bijdraagt tot het "Horizon 2020"-
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie. De wetenschappelijke en 
technische inhoud van de ITER-
activiteiten blijft ongewijzigd in dit 
aanvullend onderzoeksprogramma.

(8) Het Wetenschappelijk en technisch 
comité heeft bij de Commissie, maar niet 
het Parlement, advies uitgebracht over het 
Euratom-programma voor onderzoek en 
opleiding (2014-2018) dat bijdraagt tot het 
"Horizon 2020"-kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie.

Or. fr

Amendement 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Beide takken van de 
begrotingsautoriteit moeten het erover 
eens zijn dat uitstel of prolongatie met 
betrekking tot nog niet voldane 
betalingskredieten in verband met het 
ITER-project moet worden vermeden en 
moeten zich ertoe verplichten samen te 
werken om te voorkomen dat een 
dergelijke situatie zich voordoet.

Or. en

Amendement 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Overeenkomstig de oproep in de 
prioriteiten die worden voorgesteld in de 
routekaart voor de realisatie van fusie-
energie van de EFDA moet het Joint 
European Torus (JET)-project een 
centrale rol spelen in de energietransitie

Or. en

Amendement 41
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

 Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project wordt vastgesteld 
voor de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2018 (hierna "het 
programma"). In het kader van het 
programma worden activiteiten 
gefinancierd die vereist zijn als bijdrage 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) aan de ITER-
organisatie, inclusief de activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor de bouw, het bedrijf 
en de exploitatie van de ITER-faciliteiten, 
en als bijdrage aan de aan ITER 
gerelateerde activiteiten. De 
wetenschappelijke en technologische 
doelstelling, grondreden en activiteiten 
van/voor het programma zijn uiteengezet in 
de bijlage.

Het aanvullend onderzoeksprogramma 
voor het ITER-project wordt vastgesteld 
voor de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2018 (hierna "het 
programma"). In het kader van het 
programma worden de activiteiten 
gefinancierd die verband houden met de
grondreden en met de activiteiten van/voor 
het programma die zijn uiteengezet in de 
bijlage.

Or. fr
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Amendement 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Voorstel voor een besluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt gefinancierd via 
een maximumbijdrage van 2,573 miljoen 
euro (huidige waarde) overeenkomstig 
artikel 3.

Het programma wordt gefinancierd via een 
maximumbijdrage van 2,573 miljoen euro
(huidige waarde) naast de MFK-plafonds,
overeenkomstig artikel 3, en wel in 
aanvulling op de begroting die de 
Commissie voor het programma Horizon 
2020 of andere programma's van de Unie 
heeft voorgesteld.

Or. en

Motivering

De oplossing waarbij ITER buiten het MFK wordt geplaatst, d.w.z. als bijkomende uitgave 
bovenop de maxima hiervan, zou het voordeel bieden dat eventuele herschikkingen ten gunste 
van ITER worden vermeden, welke ten koste zouden gaan van andere EU programma's, met 
name in rubriek 1 bis vallende onderzoeksprogramma's (voornamelijk horizon 2020), zoals in 
het verleden al gebeurd is.

Amendement 43
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het programma wordt gefinancierd via 
een maximumbijdrage van 2,573 miljoen 
euro (huidige waarde) overeenkomstig 
artikel 3.

Het programma wordt gefinancierd via 
vrijwillige bijdragen van de lidstaten 
overeenkomstig artikel 3.

Or. fr
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Amendement 44
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op basis van 
een afroepingspercentage dat wordt 
toegepast op het bruto nationaal inkomen 
(BNI) als gedefinieerd met het oog op de 
berekening van de op het BNI gebaseerde 
bijdrage aan de eigen middelen van de 
algemene begroting van de Europese 
Unie. Deze bijdragen worden beschouwd 
als externe bestemmingsontvangsten voor 
het programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad [Nieuwe financiële verordening]
.

Het programma wordt uit de bestaande 
aan ITER toegekende middelen 
gefinancierd.

Or. nl

Amendement 45
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een besluit
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat wordt toegepast 
op het bruto nationaal inkomen (BNI) als 
gedefinieerd met het oog op de berekening 
van de op het BNI gebaseerde bijdrage aan 
de eigen middelen van de algemene 
begroting van de Europese Unie. Deze 
bijdragen worden beschouwd als externe 
bestemmingsontvangsten voor het 
programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) 

Het programma wordt gefinancierd binnen 
het meerjarig financieel kader bovenop de 
MFK-plafonds, namelijk buiten rubriek 
1 a. Kostenoverschrijdingen boven de in 
artikel 2 bepaalde maximumbijdrage 
hebben geen gevolgen voor de begroting 
van de Unie en worden gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat wordt toegepast 
op het bruto nationaal inkomen (BNI) als 
gedefinieerd met het oog op de berekening 
van de op het BNI gebaseerde bijdrage aan 
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nr. XX/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad [Nieuwe financiële 
verordening] .

de eigen middelen van de algemene 
begroting van de Europese Unie. Deze 
bijdragen worden beschouwd als externe 
bestemmingsontvangsten voor het 
programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) 
nr. XX/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad [Nieuwe financiële 
verordening] .

Or. en

Amendement 46
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat voor elke 
lidstaat wordt toegepast op zijn bruto 
nationaal inkomen (BNI) als gedefinieerd 
met het oog op de berekening van de op 
het BNI gebaseerde bijdrage aan de eigen 
middelen van de algemene begroting van 
de Europese Unie. Deze bijdragen worden 
beschouwd als externe 
bestemmingsontvangsten voor het 
programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) 
nr. XX/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad [Nieuwe financiële 
verordening] .

Het programma wordt gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op vrijwillige
basis. Deze bijdragen worden beschouwd 
als externe bestemmingsontvangsten voor 
het programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) 
nr. XX/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad [Nieuwe financiële 
verordening] .

Or. fr

Amendement 47
Bernd Lange
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Voorstel voor een besluit
Artikel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het programma wordt gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat wordt toegepast 
op het bruto nationaal inkomen (BNI) als 
gedefinieerd met het oog op de berekening 
van de op het BNI gebaseerde bijdrage aan 
de eigen middelen van de algemene 
begroting van de Europese Unie. Deze 
bijdragen worden beschouwd als externe 
bestemmingsontvangsten voor het 
programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) 
nr. XX/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad [Nieuwe financiële 
verordening]

Het programma wordt gefinancierd met 
bijdragen van de lidstaten op basis van een 
afroepingspercentage dat wordt toegepast 
op het bruto nationaal inkomen (BNI) als 
gedefinieerd met het oog op de berekening 
van de op het BNI gebaseerde bijdrage aan 
de eigen middelen van de algemene 
begroting van de Europese Unie. Deze 
bijdragen worden beschouwd als externe 
bestemmingsontvangsten voor het 
programma in overeenstemming met 
[artikel XX van Verordening (EU) 
nr. XX/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad [Nieuwe financiële 
verordening]

Een financiering van het programma uit 
de in het MFK bepaalde algemene EU-
begroting is uitgesloten.

Or. de

Amendement 48
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derde landen die met Euratom een 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied 
van beheerste kernfusie hebben gesloten 
waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-programma's 
(hierna „geassocieerde landen”), kunnen 
eveneens een bijdrage leveren aan het 
programma.

Derde landen die met Euratom een 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied 
van beheerste kernfusie hebben gesloten 
waarbij hun respectieve 
onderzoeksprogramma's worden 
geassocieerd met de Euratom-programma's 
(hierna „geassocieerde landen”), kunnen 
een bijdrage leveren aan het programma.

Or. nl
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Amendement 49
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Halverwege de looptijd en vóór 30 juni 
2016 dient de Commissie bij de Raad en, 
voor advies, het Parlement een evaluatie 
van het verloop van dit aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
project (2014-2018) in.

Or. fr

Amendement 50
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – alinea 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 dit besluit 
gefinancierde acties, de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, 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 sancties.

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

Or. fr
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Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – alinea 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 dit besluit 
gefinancierde acties, de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, 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 sancties.

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

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – 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 en controles en 
verificaties ter plaatse, uit te voeren bij alle 
begunstigden, contractanten, 
subcontractanten en andere derde partijen 
die uit hoofde van dit besluit middelen van 
de Unie hebben ontvangen.

2. Het Europees Parlement, de Commissie 
of haar vertegenwoordigers en de 
Rekenkamer hebben de bevoegdheid om 
audits, op basis van documenten en 
controles en verificaties ter plaatse, uit te 
voeren bij alle begunstigden, contractanten, 
subcontractanten en andere derde partijen 
die uit hoofde van dit besluit middelen van 
de Unie hebben ontvangen.

Or. fr
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Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onverminderd de eerste en de tweede 
alinea verlenen de uit dit besluit 
voortvloeiende 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen en internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten en -besluiten en 
contracten de Commissie, de Rekenkamer 
en OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid om 
dergelijke audits en controles en 
verificaties ter plaatse uit te voeren. De 
resultaten van deze audits worden 
meegedeeld aan het Europees Parlement.

Or. fr

Amendement 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – alinea 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 dit besluit 
gefinancierde acties, de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, 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 sancties.

1. De Commissie neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de 
uitvoering van uit hoofde van dit besluit 
gefinancierde acties, de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, 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 sancties. De 
Commissie voorziet ook in passende 



AM\928808NL.doc 27/35 PE506.175v01-00

NL

maatregelen voor een adequate 
risicocontrole en ter voorkoming van 
kostenoverschrijdingen.

Or. en

Amendement 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – alinea 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 dit besluit 
gefinancierde acties, de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, 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 sancties.

1. De Commissie neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de 
uitvoering van uit hoofde van dit besluit 
gefinancierde acties, de financiële belangen 
van de Unie worden beschermd door de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, 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 sancties. De 
Commissie voorziet ook in passende 
maatregelen voor een adequate 
risicocontrole en ter voorkoming van 
kostenoverschrijdingen.

Or. en

Amendement 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie of haar 2. De Commissie of haar 
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vertegenwoordigers en de Rekenkamer 
hebben de bevoegdheid om audits, op basis 
van documenten en controles en 
verificaties ter plaatse, uit te voeren bij alle 
begunstigden, contractanten, 
subcontractanten en andere derde partijen 
die uit hoofde van dit besluit middelen van 
de Unie hebben ontvangen.

vertegenwoordigers en de Rekenkamer 
hebben de bevoegdheid om audits, op basis 
van documenten en controles en 
verificaties ter plaatse, uit te voeren bij alle 
begunstigden, contractanten, 
subcontractanten en andere derde partijen 
die uit hoofde van dit besluit middelen van 
de Unie hebben ontvangen. De Commissie 
informeert het Europees Parlement 
regelmatig over de ontwikkeling van het 
programma, met name wat kosten en 
tijdschema betreft.

Or. en

Amendement 57
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijkomende middelen voor het ITER-
project worden niet gedekt door 
bovengenoemde begroting. Voorts wordt 
voor onvoorziene financiering boven de 
vastgestelde limiet geen gebruik gemaakt 
van middelen voor parallelle projecten.

Or. en

Amendement 58
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Wetenschappelijke en technologische doelstelling – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling van het aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-

De doelstelling van het aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
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project is de tenuitvoerlegging van ITER 
als een belangrijke stap naar de 
uiteindelijke bouw van prototypereactoren 
voor op kernfusie gebaseerde 
elektriciteitscentrales die veilig, 
duurzaam, milieuverantwoord en 
economisch levensvatbaar zijn.

project is de tenuitvoerlegging van ITER.

Or. fr

Amendement 59
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Wetenschappelijke en technologische doelstelling – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling van het aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
project is de tenuitvoerlegging van ITER 
als een belangrijke stap naar de 
uiteindelijke bouw van prototypereactoren 
voor op kernfusie gebaseerde 
elektriciteitscentrales die veilig, duurzaam, 
milieuverantwoord en economisch 
levensvatbaar zijn.

De doelstelling van het aanvullend 
onderzoeksprogramma voor het ITER-
project is de tenuitvoerlegging van ITER 
als een belangrijke stap naar de 
uiteindelijke bouw van prototypereactoren 
voor op kernfusie gebaseerde 
elektriciteitscentrales die veilig, schoon en 
economisch rendabel zijn.

Or. nl

Amendement 60
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Wetenschappelijke en technologische doelstelling – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste prioriteit van de strategie om die 
doelstelling te bereiken is de bouw zelf 
van ITER (een zeer grote 
experimenteerfaciliteit waarin de 

De bouw zelf van ITER (een zeer grote 
experimenteerfaciliteit waarin de 
wetenschappelijke en technologische 
haalbaarheid van fusie-energie wordt 
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wetenschappelijke en technologische 
haalbaarheid van fusie-energie wordt 
aangetoond), gevolgd door de bouw van 
een demonstratie-eenheid van een op 
kernfusie gebaseerde 
elektriciteitscentrale.

aangetoond), als die er komt, moet 
gebaseerd zijn op vrijwillige bijdragen van 
de lidstaten en binnen het kader dat 
beperkt is tot dit aanvullend programma, 
alsmede binnen de perken van de 
begrotingsmiddelen die zijn vastgesteld 
door de Raad van de Europese Unie in 
zijn conclusies van 12 juli 2010 inzake de 
stand van zaken van ITER.

Or. fr

Amendement 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Wetenschappelijke en technologische doelstelling – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste prioriteit van de strategie om die 
doelstelling te bereiken is de bouw zelf van 
ITER (een zeer grote 
experimenteerfaciliteit waarin de 
wetenschappelijke en technologische 
haalbaarheid van fusie-energie wordt 
aangetoond), gevolgd door de bouw van 
een demonstratie-eenheid van een op 
kernfusie gebaseerde elektriciteitscentrale.

De eerste prioriteit van de strategie om die 
doelstelling te bereiken is de bouw zelf van 
ITER (een zeer grote 
experimenteerfaciliteit waarin de 
wetenschappelijke en technologische 
haalbaarheid van fusie-energie wordt 
aangetoond), gevolgd door de bouw van 
een demonstratie-eenheid van een op 
kernfusie gebaseerde elektriciteitscentrale.
Tegelijk moeten de prioriteiten worden 
uitgevoerd die worden voorgesteld in de 
fusieroutekaart van de EFDA, om te 
waarborgen dat ITER een belangrijke rol 
zal spelen in de energietransitie.

Or. en

Amendement 62
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Grondreden – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fusie heeft het potentieel om binnen 
enkele decennia een grote bijdrage te 
leveren aan een duurzame en verzekerde
energievoorziening voor de Unie. De 
succesvolle ontwikkeling fusie-energie 
kan zorgen voor een energievoorziening 
die veilig, duurzaam en milieuvriendelijk 
is.

De fusie die plaatsheeft in de kern van de 
zon en van sterren, draagt direct of 
indirect bij, in de vorm van een 
hernieuwbare energiebron, tot een 
energievoorziening die veilig, duurzaam en 
milieuvriendelijk is.

Or. fr

Amendement 63
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Grondreden – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fusie heeft het potentieel om binnen enkele 
decennia een grote bijdrage te leveren aan 
een duurzame en verzekerde 
energievoorziening voor de Unie. De 
succesvolle ontwikkeling fusie-energie kan 
zorgen voor een energievoorziening die 
veilig, duurzaam en milieuvriendelijk is.

Fusie heeft het potentieel om binnen enkele 
decennia een grote bijdrage te leveren aan 
een duurzame en verzekerde 
energievoorziening voor de Unie. De 
succesvolle ontwikkeling fusie-energie kan 
zorgen voor een energievoorziening die 
veilig, schoon en economisch rendabel is.

Or. nl

Amendement 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Grondreden – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fusie heeft het potentieel om binnen enkele 
decennia een grote bijdrage te leveren aan 
een duurzame en verzekerde 
energievoorziening voor de Unie. De 
succesvolle ontwikkeling fusie-energie kan 
zorgen voor een energievoorziening die 

Fusie heeft het potentieel om binnen enkele 
decennia een grote bijdrage te leveren aan 
een duurzame en verzekerde 
energievoorziening voor de Unie. De 
succesvolle ontwikkeling fusie-energie kan 
zorgen voor een energievoorziening die 
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veilig, duurzaam en milieuvriendelijk is. veilig, duurzaam en milieuvriendelijk is. 
Het bruikbaar maken van fusie-energie is 
een veelbelovend doel, maar ook een grote 
uitdaging, aangezien er nog steeds 
vraagstukken op het gebied van de fysica 
en engineering zijn die opgelost moeten 
worden om dichter bij het demonstreren 
van de haalbaarheid van kernfusie te 
komen. Om een aantal van deze 
uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te 
bieden is het van essentieel belang dat de 
Unie alles in het werk stelt om de 
inspanningen te ondersteunen van de 
Joint European Taurus (JET)-faciliteit, 
om te helpen elke kennis- of 
ervaringskloof te dichten.

Or. en

Amendement 65
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Grondreden – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële en budgettaire slokop die 
ITER is, kan niet eeuwig blijven bestaan. 
De bouw van ITER moet bijgevolg 
absoluut voltooid zijn aan het einde van 
dit aanvullend programma of definitief 
worden stopgezet.

Or. fr

Amendement 66
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – Grondreden – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mondiale dimensie van O&O op 
fusiegebied vindt haar uitdrukking in de 
Overeenkomst tot oprichting van de 
Internationale ITER-Organisatie voor 
fusie-energie voor de gezamenlijke 
uitvoering van het ITER-project en in de 
Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en de 
regering van Japan voor de gezamenlijke 
uitvoering van de 
bredereaanpakactiviteiten op het gebied 
van onderzoek inzake fusie-energie, die de 
grondslag hebben gelegd voor de ITER-
activiteiten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 67
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Activiteiten – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Euratom-bijdrage te leveren voor 
de bredereaanpakactiviteiten met Japan;

Schrappen

Or. fr

Amendement 68
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Activiteiten – alinea 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) naargelang passend, andere 
activiteiten teneinde de basis te leggen 
voor het ontwerp van een 
demonstratiereactor en de daaraan 
gerelateerde faciliteiten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 69
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Activiteiten – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) naargelang passend, andere activiteiten 
teneinde de basis te leggen voor het 
ontwerp van een demonstratiereactor en de 
daaraan gerelateerde faciliteiten.

(c) naargelang passend, andere activiteiten 
teneinde de basis te leggen voor het 
ontwerp van een demonstratiereactor en de 
daaraan gerelateerde faciliteiten, met name 
de activiteiten die vereist zijn om een 
behoorlijke oplossing te vinden voor de 
resterende kwesties met betrekking tot de 
bouw en exploitatie van DEMO.

Or. en

Amendement 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Activiteiten – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) naargelang passend, andere activiteiten 
teneinde de basis te leggen voor het 
ontwerp van een demonstratiereactor en de 
daaraan gerelateerde faciliteiten.

(c) naargelang passend, andere activiteiten 
teneinde de basis te leggen voor het 
ontwerp van een demonstratiereactor en de 
daaraan gerelateerde faciliteiten. Hierin 
begrepen is het garanderen van de 
voortzetting van de JET-exploitatie tot de 
startdatum van de volledige functionering 
van ITER.
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Or. en

Amendement 71
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Activiteiten – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een industrieel beleid voeren dat 
erop is gericht de industrie, inclusief 
kleine en middelgrote ondernemingen, bij 
de zaak te betrekken, om de mededinging 
te bevorderen en het Europese systeem 
voor te bereiden op het fusietijdperk.

Or. en


