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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
inzake kernenergie (2012-2013)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0072),

– gezien artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0077/2011),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

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

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Binnen het zevende 
kaderprogramma van Euratom zijn drie 
grote Europese 
samenwerkingsinitiatieven gestart op het 
gebied van nucleaire wetenschap en 
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technologie: het Technologieplatform 
voor duurzame kernenergie (SNETP), het 
Technologieplatform Implementatie van 
eindberging (IGDTP) en het 
Multidisciplinair Europees Lage Dosis 
Initiatief (MELODI). SNETP en IGDTP 
sluiten beide nauw aan op de doelen van 
het SET-plan,

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Via het kaderprogramma 
(2012-2013) wordt een bijdrage geleverd 
tot tenuitvoerlegging van het SET-plan. 
In verband met de daaruit voortvloeiende 
maatregelen moet rekening worden 
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gehouden met de strategische 
onderzoeksagenda van de drie bestaande 
Europese technologieplatformen voor 
kernenergie: SNETP, IGDTP en 
MELODI.

Or. en

Motivering

Er moet meer nadruk worden gelegd op de noodzaak van samenhang tussen de in 2012-2013 
uit te voeren onderzoeks- en opleidingsactiviteiten en de drie strategische 
onderzoeksagenda’s van drie belangrijke Europese samenwerkingsinitiatieven die binnen het 
zevende kaderprogramma van Euratom op gang zijn gebracht: het Europees initiatief voor 
duurzame kernenergie in het kader van het SET-plan (o.m. bestaand uit het 
Technologieplatform voor duurzame kernenergie (SNETP), het Technologieplatform 
Implementatie van eindberging (IGDTP) en het Multidisciplinair Europees Lage Dosis 
Initiatief (MELODI)).

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – titel I.B – Doelstelling

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Totstandbrenging van een hechte 
wetenschappelijke en technische basis ter 
bespoediging van de praktische 
ontwikkelingen voor een veiliger beheer 
van radioactieve afvalstoffen met een lange 
levensduur, ter verbetering van met name 
de veiligheid, de grondstoffenefficiëntie en 
de kosteneffectiviteit van kernenergie en de 
verzekering van een robuust en 
maatschappelijk aanvaardbaar systeem 
voor de bescherming van mens en milieu 
tegen de effecten van ioniserende straling.

Totstandbrenging van een hechte 
wetenschappelijke en technische basis ter 
bespoediging van de praktische 
ontwikkelingen voor een veiliger beheer 
van radioactieve afvalstoffen met een lange 
levensduur, ter verbetering van met name 
de veiligheid, de grondstoffenefficiëntie en 
de kosteneffectiviteit van kernenergie en de 
verzekering van een robuust en
maatschappelijk aanvaardbaar systeem 
voor de bescherming van mens en milieu 
tegen de effecten van ioniserende straling. 
Bij het buiten bedrijf stellen van 
verouderde systemen moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan 
langlevend kernafval.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – titel I.B – Activiteiten – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Personele middelen en opleiding 5. Personele middelen en opleiding

Steun voor het behoud en de verdere 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
deskundigheid en menselijke capaciteit 
teneinde op langere termijn de 
beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerde onderzoekers, ingenieurs 
en medewerkers in de nucleaire sector te 
waarborgen.

Aanhoudende steun voor het vasthouden 
en de ontwikkeling van het bevoegde 
personeel dat nodig is om de 
onafhankelijkheid van de Unie op 
nucleair gebied te behouden. Het is van 
doorslaggevende betekenis dat 
deskundigheid op nucleair gebied in de 
Unie wordt gehouden, daar kernenergie 
een belangrijke rol zal spelen in de 
samenstelling van het energiepakket van 
de EU, met inbegrip van 
buitenbedrijfstelling en werkzaamheden 
op het gebied van het beheer van 
langlevend afval.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – titel II – Activiteiten – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Nucleaire beveiliging biedt verdere 
ondersteuning met het oog op het 
verwezenlijken van de verbintenissen van 
de Gemeenschap, met name ontwikkeling 
van methoden voor het toezicht op de 
splijtstofkringloopfaciliteiten, de uitvoering 
van het aanvullende protocol inclusief 
milieubemonstering en geïntegreerde 
veiligheidscontrole en het voorkomen van 
onttrekking van nucleair en radioactief 
materiaal ten behoeve van de illegale 
handel in dergelijk materiaal, inbegrepen 
nucleair forensisch onderzoek.

3. Nucleaire beveiliging biedt verdere 
ondersteuning met het oog op het 
verwezenlijken van de verbintenissen van 
de Gemeenschap, met name ontwikkeling 
van methoden voor het toezicht op de 
splijtstofkringloopfaciliteiten, de uitvoering 
van het aanvullende protocol inclusief 
milieubemonstering en geïntegreerde 
veiligheidscontrole en het voorkomen van 
onttrekking van nucleair en radioactief 
materiaal ten behoeve van de illegale 
handel in dergelijk materiaal, inbegrepen 
nucleair forensisch onderzoek. Er moet 
gebruik worden gemaakt van zo goed 
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mogelijke instrumenten voor het toezicht 
op alle civiele nucleaire activiteiten, met 
inbegrip van vervoerswerkzaamheden of 
plaats van opslag van radioactief 
materiaal.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – letter a – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten in samenwerkingsverband 1. Projecten in samenwerkingsverband
Ondersteuning van onderzoeksprojecten 
die worden uitgevoerd door consortia met 
deelnemers uit verschillende landen, 
gericht op het ontwikkelen van nieuwe 
kennis, nieuwe technologie, producten of 
gemeenschappelijke middelen voor 
onderzoek. De omvang, het bereik en de 
interne organisatie van de projecten kan 
variëren per gebied en per onderwerp. De 
projecten kunnen uiteenlopen van gerichte 
onderzoeksacties van kleine of middelgrote 
omvang tot grootschalige integrerende 
projecten waarbij voor het bereiken van 
een bepaalde doelstelling omvangrijke 
middelen worden ingezet. Ondersteuning 
van opleiding en loopbaanontwikkeling 
van onderzoekers wordt in de 
projectwerkplannen opgenomen.

Ondersteuning van onderzoeksprojecten 
die worden uitgevoerd door consortia met 
deelnemers uit verschillende landen, 
gericht op het ontwikkelen van nieuwe 
kennis, nieuwe technologie, producten of 
gemeenschappelijke middelen voor 
onderzoek. De omvang, het bereik en de 
interne organisatie van de projecten kan 
variëren per gebied en per onderwerp. De 
projecten kunnen uiteenlopen van gerichte 
onderzoeksacties van kleine of middelgrote 
omvang tot grootschalige integrerende 
projecten waarbij voor het bereiken van 
een bepaalde doelstelling omvangrijke 
middelen worden ingezet. Ondersteuning 
van opleiding en loopbaanontwikkeling 
van onderzoekers wordt in de 
projectwerkplannen opgenomen. Van het 
ontwerpwerkprogramma zullen 
normeringswerkzaamheden deel vormen.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Coördinatie- en ondersteuningsacties 3. Coördinatie- en ondersteuningsacties

Steun voor activiteiten voor de coördinatie 
van coördinerende of ondersteunende 
onderzoeksactiviteiten (netwerken, 
uitwisselingen, transnationale toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren, studies, 
conferenties, bijdragen tijdens het opzetten 
van een nieuwe infrastructuur, enz.) of ter 
bevordering van de ontwikkeling van 
personele middelen (bijv. netwerken en 
ontwikkelen van opleidingstrajecten). Deze 
acties kunnen ook op een andere wijze dan 
via uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen worden uitgevoerd.

Steun voor activiteiten voor de coördinatie 
van coördinerend of ondersteunend 
onderzoek (netwerken, uitwisselingen, 
transnationale toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren, studies, 
conferenties, deelname aan 
normeringsorganen, bijdragen tijdens het 
opzetten van een nieuwe infrastructuur, 
enz.) of ter bevordering van de 
ontwikkeling van personele middelen (bijv. 
netwerken en ontwikkelen van 
opleidingstrajecten). Deze acties kunnen 
ook op een andere wijze dan via 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen worden uitgevoerd.

Or. en
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TOELICHTING

Op 7 maart 2011 heeft de Commissie het pakket wetsvoorstellen bekend gemaakt om de 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie in de jaren 2012 en 2013 voort te 
zetten.
Het wetgevingspakket bestaat uit de ontwerpbesluiten van de Raad voor het 
Kaderprogramma, specifieke programma’s voor al dan niet rechtstreeks optreden, en 
voorschriften voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan 
acties binnen het kaderprogramma en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten.

1. De rapporteur begroet en steunt de algemene opzet van het voorstel:

Het wetgevingspakket beoogt voortzetting van de steun aan O&O-werkzaamheden in de 
nucleaire sector die worden uitgevoerd binnen het zevende kaderprogramma van Euratom 
(2007-2011). De voorstellen dekken slechts twee jaren (2012 en 2013) overeenkomstig de 
huidige financiële vooruitzichten (2007 tot 2013) en overeenkomstig het tijdschema van het 
zevende Kaderprogramma van de EU (2007-2013).
Daarnaast speelt door Euratom medegefinancierd onderzoek een belangrijke rol bij het 
vergroten van de veiligheid, grondstoffenefficiëntie en kosteneffectiviteit van kernsplijting en 
andere toepassingen van straling in de industrie en de geneeskunst, en een aantal 
onderzoeksprojecten speelt een belangrijke voortrekkersrol bij het onlangs gestarte Europees 
initiatief voor duurzame kernenergie (ESNII), een van de zes Europese industriële initiatieven 
die in 2010 zijn gestart in het kader van het Europees strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan).
De voorstellen voor het kaderprogramma van Euratom houden duidelijk verband met de 
doelen van de Europa 2020- en Energie 2020-strategieën. Het programma draagt bij tot het 
kerninitiatief 'Innovatie-Unie' door ondersteuning van precommercieel onderzoek en het 
vergemakkelijken van technologieoverdracht tussen wetenschappers en het bedrijfsleven, en 
tot het kerninitiatief 'Efficiënt gebruik van hulpbronnen', doordat het de algemene 
duurzaamheid van kernenergie aanzienlijk vergroot. Door in al zijn activiteiten de nadruk te 
leggen op opleiding, de concurrentie in de huidige kernindustrie te stimuleren en een 
hoogwaardige technologische sector voor met name fusie-energie te creëren, zal het 
Euratomprogramma leiden tot groei en nieuwe banen in een groot aantal uiteenlopende 
disciplines.

2. Uw rapporteur wil op deze plaats wijzen op onderstaande contouren van zijn 
hoofdprioriteiten:

 Nasleep van Foekoesjima
Uw rapporteur is van mening dat Europa in de nasleep van de ramp in Foekoesjima behoefte 
heeft aan meer onderzoek en ontwikkeling op nucleair gebied, niet aan minder. Hoewel 
sommige lidstaten hebben besloten geleidelijk een eind te maken aan het gebruik van 
kernenergie, is het van belang de O&O op nucleair gebied op Europees niveau te handhaven 
ter vergroting van de veiligheid van kernsplijting, voor het in bedrijf houden van bestaande 
faciliteiten, afvalbeheer, ontmantelings- en buitenbedrijfstellingsprocessen en andere 
toepassingen van straling in industrie en geneeskunst, alsook om de nucleaire veiligheid op te 
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voeren (nucleaire veiligheidscontrole, niet-verspreiding, bestrijding van illegale handel en 
nucleaire forensische wetenschap).

Gezamenlijk Europees onderzoek en opleiding op nucleair gebied zijn van wezenlijke 
betekenis ter bevordering van mededingingsvermogen , economische groei en een hoog 
wetenschappelijk niveau in Europa. Via een behoorlijke coördinatie en kennisdeling zou de 
doelmatige tenuitvoerlegging van O&O-resultaten in de kernenergiecentrales kunnen worden 
aangetoond in aansluiting op beter inzicht in de fenomenologie van de ongevallen. Daarom 
zou het EURATOM-programma met de nadruk op veiligheid een waardevolle voorziening 
kunnen zijn voor nucleaire programma's in Europa, Rusland en de VS, in combinatie met de 
aanhoudende snelle ontwikkelingen in de opkomende economieën (met name in Azië). 
Hierdoor zou uiteindelijk een omvangrijke markt voor nucleaire industrieën tot stand kunnen 
worden gebracht, waarbij de Europese nucleaire industrie zal profiteren van de steun door 
EURATOM-werkzaamheden en –programma’s om het vertrouwen in het veiligheidsniveau 
van de installaties te herstellen.

 Splijtingsonderzoek
Kernenergie moet een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van de doelen die zijn 
uiteengezet in het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan), te weten 
minder koolstofuitworp, betere garantie van de aanvoer, minder afhankelijkheid van 
leveranties uit energiebronnen in onstabiele regio’s van de wereld en meer 
mededingingsvermogen van de sector. Bijna een derde van de Europese elektriciteit is 
momenteel afkomstig uit kernsplijting.

Uw rapporteur wijst op het belang van de nucleaire werkzaamheden van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) op het gebied van veiligheidscontrole 
en non-proliferatie, afvalbeheer, veiligheid van kerninstallaties en de splijtstofcyclus, 
radioactiviteit in het milieu en stralingsbescherming. Om dit doel te bereiken, moeten kennis, 
vaardigheden en bekwaamheid voortdurend worden bijgesteld om de vereiste ultramoderne 
wetenschappelijke deskundigheid te verschaffen op het gebied van veiligheid van nucleaire 
reactoren en nucleaire beveiliging. Alle voor het GCO voorziene werkzaamheden moeten op 
het hoogste niveau worden gehouden.

In aansluiting op het Europees initiatief voor duurzame kernenergie (ESNII) acht uw 
rapporteur de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals de snelle-
neutronenreactortechnologie van de vierde generatie van wezenlijk belang. Hedendaagse 
nucleaire systemen gebruiken minder dan 1% van de energie die de uraniumvoorraden zouden 
kunnen leveren. Als er systemen van de vierde generatie worden gebruikt, die gericht zijn op 
meer veiligheid en hogere doelmatigheid, zouden de uraniumbestanden ongeveer 50 maal 
doelmatiger worden gebruikt en voor duizenden jaren toereikend zijn, waardoor de 
hoeveelheid radioactief afval beperkt zou worden, en de bijdrage van kernenergie tot een 
koolstofarme economie op lange termijn zou worden verduurzaamd.

 Onderzoek naar kernversmelting
Uw rapporteur acht ITER (Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor) een 
project met een duidelijke Europese toegevoegde waarde en met belangrijke afgeleide 
vooruitzichten op het gebied van onderzoek en innovatie. Het ITER onderzoeksproject is 
waardevol als een van de eventuele toekomstige veilige, duurzame, milieuvriendelijke en 
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economisch rendabele energiebronnen voor Europa en de financiering ervan mag niet worden 
beëindigd.

Het is van belang dat financiële zekerheid wordt geboden aan ITER en de begeleidende 
O&O-programma’s, met inbegrip van de JET-faciliteit, momenteel de grootste Tokamak ter 
wereld die zich bevindt in het Wetenschapscentrum te Culham, Verenigd Koninkrijk. JET is 
onlosmakelijk verbonden met het welslagen van ITER en waarborgt dat ITER op economisch 
verantwoorde wijze wordt afgehandeld (tal van materialen en onderdelen voor ITER worden 
in de JET getest). Het huidige JET-contract loopt eind dit jaar af en een nieuw contract kan 
pas ingaan als het Euratom-KP 2012-2013 wordt aangenomen. Dit in overweging genomen is 
het uiteraard van belang dat ervoor wordt gezorgd dat de JET in 2012 over financiële 
middelen kan beschikken, en dat dit zo spoedig mogelijk bekend wordt gemaakt.

 Evenwicht versmelting/splijting
Uw rapporteur is van mening dat uiteraard moet worden gepleit voor voortzetting van het 
onderzoek naar versmeltingsenergie, maar dat de commerciële fase wellicht niet vóór het eind 
van deze eeuw zal worden bereikt. Systemen van kernsplijting zijn daarentegen op 
commerciële schaal reeds betrouwbaar gebleken, en nieuwe systemen zoals de vierde 
generatie, stellen veiliger systemen in het vooruitzicht die minder grondstoffen vergen en 
minder afval produceren, om te voldoen aan de energiebehoeften in de periode tot 2050 resp. 
2100.

De splijtingsgezinden kunnen op een aantal terreinen belangrijke prikkels bieden aan 
versmelting, terwijl de ontwikkeling van splijtingssystemen van de vierde generatie op haar 
beurt veronderstelt dat technische problemen worden opgelost die lijken op die in verband 
met ITER of van een energiecentrale op basis van versmelting. Dit bedenkend moet ook in de 
toekomst worden gestreefd naar de elkaar onderling versterkende effecten van splijtings- en 
versmeltingsonderzoek en er moeten adequate programma’s worden opgezet om in de 
toekomstige kaderprogramma’s gezamenlijk onderzoek door de splijtings- en 
versmeltingsvoorstanders te ontdekken en aan te moedigen.


