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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

betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad inzake het onderzoeks- en 
trainingsprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter 
aanvulling van Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0812),

– gezien artikel 7 van het Euratom-verdrag, in navolging waarvan de Raad het Parlement 
heeft geraadpleegd (C7-0009/2012),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het rapport van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de meningen van 
de Begrotingscommissie en van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

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

2. roept de Commissie op om haar voorstel dienovereenkomstig aan te passen, in 
overeenstemming met artikel 293(2) van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag;

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. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is het voorstel van de Commissie wezenlijk 
aan te passen, opnieuw in beraad te gaan bij het Parlement;

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

Amendement 1

Ontwerpbesluit
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 

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

moet in het Euratom-programma voor 
onderzoek en opleiding zoveel mogelijk 
aandacht worden besteed aan nucleaire 
veiligheid en, waar nodig, 
beveiligingsaspecten. Aandacht moet ook 
uitgaan naar derde landen die aan de 
Unie grenzen en grensoverschrijdende 
aspecten van nucleaire veiligheid die de 
toegevoegde waarde van de Unie 
benadrukken. 

Or. en

Motivering

Het is altijd belangrijk om het potentiële risico van nucleaire proliferatie en nucleair 
terrorisme te benadrukken. Gezien de aard van radioactiviteit is het eveneens belangrijk notie 
te nemen van sommige nucleaire installaties buiten het grondgebied van de Unie maar die 
mogelijke gevolgen daarop kunnen hebben.

Amendement 2

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 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 zowel onderzoeksgerelateerde 
onderwijs- en opleidingsactiviteiten als 
verbeterde arbeidsomstandigheden nodig
zijn die door de Gemeenschap worden 
gecoördineerd.

Or. en

Motivering

Gezien het kleine maar potentiële gevaar van blootstelling van nucleaire onderzoekers en 
werkers aan schadelijke materialen, moet eraan herinnerd worden dat de Unie nooit mag 
stoppen met het proberen te verbeteren van de veiligheidsnormen voor de betrokkenen.
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Amendement 3

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 
echter vergaard worden via het Meerjarig 
Financieel Kader (MFK).

Or. en

Motivering

Hoewel het ITER-project grotendeels behandeld zal worden onder een andere 
wetgevingshandeling, blijft het de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement om een 
signaal te geven aan de Commissie en de Raad van de Europese Unie dat het project 
gefinancierd moet worden onder het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zoals voorheen het 
geval was. De Commissie heeft geen logische reden gegeven waarom het project eruit gelaten 
zou moeten worden.

Amendement 4

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Als aanvulling op andere 
prioriteiten van de Unie voor de komende 
decennia moet het kader voor onderzoek 
naar kernsplijting de bestaande 
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doelstellingen en voorstellen van de Unie 
steunen, zoals het Strategisch Plan voor 
Energie (SET-plan) en het 
“Energiestappenplan 2050". Dit kader 
moet ook het Europees industrieel 
initiatief voor duurzame kernenergie 
(ESNII) steunen. Het kader moet 
eveneens bredere voorstellen van de Unie 
aanvullen in termen van samenwerking 
met derde landen, voor zover mogelijk.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat het kader een aanvulling is op overeengekomen en vastgestelde 
prioriteiten van de Unie. Het kader moet ook verdere steun bieden aan het Europees 
industrieel initiatief voor duurzame kernenergie (ESNII), wat van start ging in november 
2010.

Amendement 5

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 
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.

(7) Om te waarborgen dat fusie uitgroeit tot 
een geloofwaardige optie voor 
commerciële energieproductie is het in de 
eerste plaats noodzakelijk de bouw van 
ITER tijdig en op succesvolle wijze af te 
ronden en de reactor in werking te stellen
en de steun voortzetten aan de activiteiten 
van bestaande verwante en bijkomende 
projecten, zoals de Joint European Torus 
(JET). 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, 
met inbegrip van het verzekeren van de 
financiering binnen het MFK op een 
volledige en transparante manier. Het 
verzekeren van financiering binnen het 
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MFK zal zorgen voor de verbintenis van 
de Gemeenschap aan het slagen op lange 
termijn van het project en voorkomen dat 
de kosten nadien exponentieel oplopen.
Het behouden van de toonaangevende rol 
die Europa thans speelt op het gebied van 
het wetenschappelijk onderzoek naar fusie
is een essentieel doel van dit kader.

Or. en

Motivering

Naast ITER zijn er nog andere belangrijke projecten rond fusie-energie, zoals JET, dat reeds 
vier jaar operationeel is en een bron is van belangrijk, voortdurend onderzoek naar de 
toekomst van fusie-energie, al voor de voorziene startdatum van ITER. Het is belangrijk voor 
de levensvatbaarheid van het ITER-project dat dit onderzoek voortgezet wordt.

Amendement 6

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 en, waar van 
toepassing, internationaal beleid, met 
name op het gebied van nucleaire 
veiligheid en onderzoek en opleiding 
inzake beveiliging.

Or. en

Amendement 7

Overweging 10
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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, met 
inbegrip van verbeterde 
arbeidsomstandigheden voor degenen 
rechtstreeks betrokken bij het werken met 
nucleair materiaal, nucleaire 
ontmanteling 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.

Or. en

Motivering

Bovenop de benodigde normen voor arbeidsomstandigheden is het belangrijk om te 
herinneren dat nucleaire ontmanteling eveneens van levensgroot belang is voor de toekomst.

Amendement 8

Overweging 11



PR\903020NL.doc 11/39 PE489.630v13-00

NL

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 
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.

(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 
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. Dit zou ook het 
aantrekkelijk maken van carrières in 
wetenschap en onderzoek voor de 
volgende generatie onderzoekers moeten 
omvatten, in het bijzonder voor groepen 
die ondervertegenwoordigd zijn op het 
gebied van onderzoek.

Or. en

Motivering

Hoewel er veel experts zijn op het gebied van nucleair onderzoek binnen de Unie, is het van 
levensbelang om de volgende generatie onderzoekers te betrekken in de nucleaire 
wetenschap. Momenteel zijn vrouwen ondervertegenwoordigd onder onderzoekers, evenals 
andere groepen, een probleem dat aangepakt moet worden.

Amendement 9

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Euratom-programma moet er (13) Het Euratom-programma moet er 
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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.

mede voor zorgen dat een 
onderzoekloopbaan in de Unie 
aantrekkelijker wordt, met als 
belangrijkste doelstelling het vergroten 
van de zichtbaarheid van wetenschap 
binnen de samenleving, maar ook het 
voorkomen van een mogelijk verlies aan 
vaardigheden, of “brain drain”, van de 
Unie naar derde landen. Hoewel de Unie 
momenteel beschikt over een hoog niveau 
van expertise, is het van levensbelang dat 
een nieuwe generatie van nucleaire 
onderzoekers opgeleid wordt in alle 
aspecten van nucleair onderzoek. Het 
Euratom-programma zal eveneens 
trachten Europese toegevoegde waarde te 
brengen op alle niveaus voor iedereen die 
wenst deel te nemen aan nucleair 
onderzoek. 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

Amendement 10

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 

(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 
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(mkb/kmo's). (mkb/kmo's). De noodzaak om het 
opnemen van beschikbare fondsen door 
kmo's te verhogen, moet evenwel van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
actief zijn in nucleair onderzoek, als voor 
diegene in andere gebieden. Het 
Euratom-kader moet kmo’s in alle fases 
van de innovatieketen steunen, in het 
bijzonder de activiteiten die dichter bij de 
markt staan, onder andere door het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten. Dergelijke steun moet het 
speciale kmo-instrument omvatten en alle 
gereviseerde financiële instrumenten die 
in gepaste maatregelen voorzien om het 
volledige potentieel voor innovatie door 
kmo's kunnen benutten en welke 
beschikbaar worden via het Horizon 
2020-financieringsprogramma en via 
vergelijkbare programma’s, zoals het 
Programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
kmo’s (2014-2020) (COSME).

Or. en

Motivering

De Horizon 2020 streeft ernaar de situatie van kmo's te verbeteren doorheen de Unie. Kmo’s 
zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de Unie, maar ondervinden vaak moeilijkheden bij 
het verkrijgen van financiering van de Unie door de administratieve last en zijn vaak 
ondervertegenwoordigd in nucleair onderzoek. Gepaste maatregelen moeten worden 
genomen op alle niveaus om een adequaat evenwicht te verzekeren tussen de industrie, kmo’s 
en de wetenschap bij het aanstellen van groepen van onafhankelijke experts. Kmo’s moeten 
niet enkel speciale toegang hebben tot de specifieke kmo-instrumenten, maar die 
vereenvoudiging zou het potentieel van kmo’s moeten verhogen.

Amendement 11

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Euratom-programma moet met 
name op veiligheidsgebied bijdragen tot 
de bevordering van de samenwerking met 
derde landen op basis van 

(17) Het programma moet, in het 
bijzonder, rekening houden met alle 
nucleaire installaties in derde landen die 
aan de Unie grenzen, vooral indien deze 
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gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel.

zich bevinden in gebieden die gevoelig 
zijn voor natuurrampen. Internationale 
samenwerking op het gebied van 
nucleaire energie moet gepasten 
instrumenten omvatten voor het 
verzekeren van wederzijdse financiële 
verplichtingen. Dit omvat eveneens 
samenwerkingscontracten en onderlinge 
financiële verplichtingen.

Or. en

Motivering

Tijdens de Nucleaire Veiligheidstop in Seoel in 2012 zei President Van Rompuy dat hij 
uitkeek naar de opkomst van “een globale veiligheidscultuur”. Het is belangrijk dat de Unie 
bijdraagt aan alle pogingen om nucleaire veiligheidsnormen wereldwijd te verhogen.

Amendement 12

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op 4 februari 2011 heeft de Europese 
Raad erkend dat moet worden voorzien in 
een nieuwe aanpak van de controle en het 
risicobeheer op het gebied van de EU-
onderzoeksfinanciering en dat een nieuw 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
vertrouwen en controle en tussen het 
nemen en vermijden van risico's. In zijn 
resolutie van 11 november 2010 inzake het 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek 
pleit het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en geeft het te verstaan 
dat het beheer van de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van 
deelnemers.

(19) Op 4 februari 2011 heeft de Europese 
Raad erkend dat moet worden voorzien in 
een nieuwe aanpak van de controle en het 
risicobeheer op het gebied van de EU-
onderzoeksfinanciering en dat een nieuw 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
vertrouwen en controle en tussen het 
nemen en vermijden van risico's. Het 
Europees Parlement heeft meerdere 
malen opgeroepen voor een omzetting 
naar een veel grotere administratieve en 
financiële vereenvoudiging. In zijn 
resolutie van 11 november 2010 inzake het 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek 
pleit het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en geeft het te verstaan 
dat het beheer van de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van 
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deelnemers. Het Euratom-programma 
moet ook terdege rekening houden met de 
zorgen en de aanbevelingen van de 
onderzoeksgemeenschap, zoals die werden 
aangegeven in het definitieve verslag van 
de expertisegroep “Tussentijdse evaluatie 
van het 7de kaderprogramma” van 12 
november 2010, evenals het Groenboek 
van de Commissie van 9 februari 2011. 
“Van obstakels naar kansen voor een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
EU-financiering voor onderzoek en 
innovatie”.

Or. en

Motivering

Het kader moet de vereenvoudigingsagenda van Horizon 2020 volgen en zal de verordening 
inzake regels voor deelname volgen. Gehoopt wordt dat dit een groot deel van de 
administratieve last van de voorgaande kaderprogramma’s zal verlichten voor kmo’s, 
universiteiten en anderen en de voorbereiding van voorstellen en het beheer van projecten 
gemakkelijk zal maken en de mogelijkheid om zich terug te trekken moet overwogen worden 
voor bepaalde deelnemers, zoals universiteiten en non-profitorganisaties die reeds een 
volledig kostensysteem hebben aangenomen.

Amendement 13

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 bis. In navolging van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de verbeterde rol toegekend 
aan het Europees Parlement op het gebied 
van de begrotingsprocedure, moet het 
huidige wetgevingskader besproken 
worden.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Lissabon verleende het Parlement, samen met de Raad, gelijke inspraak 
inzake aanname van de EU-begroting. Het Europees Parlement heeft 2011/0046(NLE) in 
2011 aangenomen, waarin opgeroepen werd tot het aanpassen van het Euratom-verdrag om 
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een aanzet te geven tot het versterken van zijn bepalingen inzake informatie- en gedeelde 
wetgevingsrechten van het Europees Parlement betreffende het onderzoek van Euratom en 
zaken aangaande milieubescherming om, onder andere, toekomstige begrotingsprocedures te 
vergemakkelijken.

Amendement 14

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 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, bij te 
dragen in andere onderzoeksgebieden met 
betrekking tot nucleair onderzoek, zoals 
medisch onderzoek en de toekomst op 
lange termijn van Europees nucleair 
onderzoek te garanderen. 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 15

Artikel 3 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a. ondersteuning van de veilige exploitatie 
van nucleaire systemen;

a. ondersteuning van de veilige exploitatie 
van alle bestaande civiele nucleaire 
systemen;

Or. en
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Amendement 16

Artikel 3 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d. verbetering van de stralingsbescherming; d. verbetering van de stralingsbescherming;
en proberen het hoogst mogelijke niveau 
van arbeidsomstandigheden te handhaven 
voor degenen die rechtstreeks betrokken 
zijn bij het werken met nucleaire 
materialen;

Or. en

Amendement 17

Artikel 3 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g. bevordering van innovatie en van het 
concurrentievermogen van de industrie;

g. bevordering van innovatie en van 
Europees industrieel leiderschap in 
splijting en fusie;

Or. en

Motivering

Momenteel wordt de Unie gezien als leider op het gebeid van zowel fusie als splijting; het is 
belangrijk dat deze status niet verloren gaat en gebruikt kan worden om nieuwe onderzoekers 
en investeringen aan te trekken.

Amendement 18

Artikel 3 – lid 2 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis. ondersteuning van de genoemde 
Horizon 2020-prioriteiten: wetenschap op 
topniveau, industrieel leiderschap en 
maatschappelijke uitdagingen;



PE489.630v13-00 18/39 PR\903020NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De drie doelen van Horizon 2020; wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en het 
aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen worden allemaal ondersteund door 
nucleair onderzoek.

Amendement 19

Artikel 3 – lid 3 – punt 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 arbeidsomstandigheden voor degenen 
die rechtstreeks betrokken zijn bij het 
werken met nucleaire materialen;

Or. en

Amendement 20

Artikel 3 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d. bevordering van kennisbeheer, 
onderwijs en opleiding;

d. bevordering van kennisbeheer, 
onderwijs en opleiding, met inbegrip van 
het verhogen van het opnemen van 
nucleair onderzoek onder Europese 
wetenschappers, evenals het aantrekken 
van wetenschappers van buiten de Unie;

Or. en

Amendement 21

Artikel 3 – lid 3 – punt e
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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.

e. ondersteuning van het beleid van de 
Unie inzake nucleaire veiligheid en 
beveiliging en de daaruit voortvloeiende 
EU-wetgeving, met inbegrip van het 
werken naar de ontwikkeling van 
internationaal erkende normen voor 
nucleaire veiligheid voor 
splijtingsreactoren.

Or. en

Motivering

Het kaderprogramma voor splijting moet ook de demonstratiereactoren blijven steunen die 
momenteel in werking zijn in de Unie, daar zij ons voorbereiden voor de toekomst van 
splijtingsreactoren.

Amendement 22

Artikel 3 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis. het aanpakken van ieder tekort aan 
vaardigheden met betrekking tot nucleaire 
expertise en het voorkomen van ieder 
toekomstig verlies van vaardigheden, 
ofwel “brain drain”, van nucleaire 
wetenschappers uit de Unie;

Or. en

Amendement 23

Artikel 3 – lid 3 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter. het aanvullen van alle vereiste 
veiligheidsverbeteringen, voorgesteld als 
resultaat van de stresstesten uitgevoerd op 
alle nucleaire reactoren in de Unie en 
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derde landen die aan de Unie grenzen;

Or. en

Motivering

In 2011 werden stresstesten uitgevoerd op alle nucleaire krachtcentrales in de Unie, in 
navolging van het ongeluk met de nucleaire krachtcentrale bij Fukushima Dai-ichi in Japan. 
Het is belangrijk dat dit kader alle inspanningen van de Unie steunt om veiligheid bij de 
installaties te verbeteren in navolging van de resultaten van deze testen.

Amendement 24

Artikel 3 – lid 3 – punt e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater. het steunen van de 
vereenvoudigingsagenda van Horizon 
2020, het verminderen van de 
administratieve lasten van vorige kaders, 
in het bijzonder voor de kmo’s, 
universiteiten en kleinere 
onderzoeksinstituten. 

Or. en

Amendement 25

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, evenals de rechtstreekse 
gevolgen van incidenten met nucleaire 
veiligheid, hoe onwaarschijnlijk ze ook 
mogen zijn.
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Or. en

Amendement 26

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 [ 1 788,889 miljoen 
euro ]. Dat bedrag wordt als volgt 
verdeeld:

Or. en

Amendement 27

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a. acties onder contract voor het 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma 
inzake kernfusie [ 709,713 miljoen euro ];

Or. en

Amendement 28

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het ITER-project zal worden 
opgenomen in het kader en gefinancierd 
worden binnen het MFK op een volledige 
en transparante manier.

Or. en
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Motivering

Het ITER-project moet gefinancierd worden vanuit het MFK om mogelijke voorschriften voor 
terugtrekking uit het project te voorkomen die als schadelijk voor de Gemeenschap 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 29

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c. eigen acties 724,319 miljoen euro. c. eigen acties [ 724,319 miljoen euro ].

Or. en

Motivering

Het totale bedrag zal afhankelijk zijn van onderhandelingen over het MFK. De totale 
bedragen toegekend aan fusie, splijting en andere rechtstreekse acties mogen niet lager zijn 
dan degene in deze ontwerptekst, hoewel het bedrag voor splijting geen rekening houdt met 
ITER en nauwelijks voldoende lijkt.

Amendement 30

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 [ 13,5 % ] 
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 uitgebreide stijging.
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Amendement 31

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 32

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Programma’s gericht op het
verhogen van zowel huidig als gepland 
innovatief onderzoek moeten open staan 
voor nucleair onderzoek als deel van hun 
lijst van toepasselijke 
onderzoekscategorieën. Het 
Eureka/Eurostars-programma en de 
Marie Curie-acties moeten hun regels 
voor deelname uitbreiden om kmo’s 
betrokken in nucleair onderzoek de 
mogelijkheid te bieden deel te nemen.

Or. en

Motivering

Kmo’s zijn van levensbelang voor de Europese economie, maar zijn vaak 
ondervertegenwoordigd op het gebied van nucleair onderzoek. Het is belangrijk dat bepaalde 
programma’s van de Unie, ontworpen om de situatie van kmo’s te verbeteren, kmo’s 
betrokken bij nucleair onderzoek niet uitsluiten.

Amendement 33

Artikel 9
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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 
gendergelijkheid en de genderdimensie en 
steunt de doelstelling van Horizon 2020 
om gender te beschouwen als een 
horizontaal probleem om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
aan te pakken.

Or. en

Motivering

Gehoopt wordt dat van het richtaantal promovendi en postdoctorale onderzoekers betrokken 
bij splijtingsprojecten en het fusieprogramma van Euratom ten minste 20% bestaat uit 
vrouwen.

Amendement 34

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkprogramma's houden rekening 
met de huidige stand van de wetenschap, 
de technologie en de innovatie op 
nationaal, Europees en internationaal 
niveau en met relevante beleids-, markt- en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zij 
worden waar en wanneer nodig bijgewerkt.

3. De werkprogramma's houden rekening 
met de huidige stand van de wetenschap, 
de technologie en de innovatie op 
nationaal, Europees en internationaal 
niveau en met relevante beleids-, markt- en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zij 
worden waar en wanneer nodig bijgewerkt, 
rekening houdend met het streven en de 
doelstellingen van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 35

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet voor worden gezorgd dat kleine en 1. Er moet voor worden gezorgd dat kleine 
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middelgrote ondernemingen op passende 
wijze deelnemen aan het Euratom-
programma en het effect van innovatie ook 
daadwerkelijk ondervinden. De regelingen 
voor evaluatie en monitoring moeten 
kwantitatieve en kwalitatieve 
beoordelingen van de deelname van kleine 
en middelgrote ondernemingen omvatten.

en middelgrote ondernemingen op 
passende wijze deelnemen aan het 
Euratom-programma en het effect van 
innovatie ook daadwerkelijk ondervinden. 
De regelingen voor evaluatie en monitoring 
moeten kwantitatieve en kwalitatieve 
beoordelingen van de deelname van kleine 
en middelgrote ondernemingen omvatten.

2. Gezien het belang van de kmo-sector 
voor de Europese economie en de huidige 
ondervertegenwoordiging van kmo’s in de 
nucleaire industrie, moet het kader alle 
inspanningen steunen om de 
administratieve last te verlichten voor 
kmo's, in lijn met de doelstellingen van 
Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Het belang van kmo’s moet benadrukt worden, zowel gezien hun belang voor de Europese 
economie, maar ook omdat zij gedurende de recente crisis blootgesteld zijn aan aanzienlijke 
risico’s.

Amendement 36

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis. tegengaan van alle vormen van 
nucleaire proliferatie en handel.

Or. en

Motivering

Alle internationale pogingen om nucleaire proliferatie en handel tegen te gaan moeten 
gesteund worden. Gemeenschappelijke internationale veiligheidsnormen moet nog ontwikkeld 
worden, echter de EU moet doorgaan met het steunen van alle inspanningen om 
gemeenschappelijke internationale normen op te stellen, vergelijkbaar met de reeds 
bestaande normen in de Unie.
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Amendement 37

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter. steunen van internationale 
inspanningen betreffende het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke internationale 
veiligheidsnormen.

Or. en

Motivering

Gemeenschappelijke internationale veiligheidsnormen moet nog ontwikkeld worden, echter de 
EU moet doorgaan met het steunen van alle inspanningen om gemeenschappelijke 
internationale normen op te stellen, vergelijkbaar met de reeds bestaande normen in de Unie.

Amendement 38

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – punt c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater. bijdragen aan het verbeteren van 
uitwisseling van kennis.

Or. en

Motivering

Gemeenschappelijke internationale veiligheidsnormen moet nog ontwikkeld worden, echter de 
EU moet doorgaan met het steunen van alle inspanningen om gemeenschappelijke 
internationale normen op te stellen, vergelijkbaar met de reeds bestaande normen in de Unie.

Amendement 39

Artikel 16 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 40

Artikel 17 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a. initiatieven die gericht zijn op het 
versterken van het bewustzijn en het 
bevorderen van de toegang tot financiering 
uit het Euratom-programma, met name 
voor ondervertegenwoordigde regio's of 
soorten deelnemers;

a. initiatieven die gericht zijn op het 
versterken van het bewustzijn en het 
bevorderen van de toegang tot financiering 
uit het Euratom-programma, met name 
voor ondervertegenwoordigde regio's of 
soorten deelnemers en in het bijzonder 
voor kmo’s om het opnemen van 
beschikbare financiering en deelname in 
toepasselijke programma’s te verhogen;

Or. en

Amendement 41

Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De inspanningen voor toenemende 
vereenvoudiging op het gebied van 
deelname moeten gecommuniceerd 
worden aan alle deelnemers, waaronder 
kmo's en academische instellingen.

Or. en

Amendement 42

Bijlage I – deel 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Euratom-programma vormt een 
versterking van het onderzoeks- en 
innovatiekader op nucleair gebied. 
Tegelijkertijd worden de 
onderzoeksinspanningen van de lidstaten 
gecoördineerd, waardoor doublures 
voorkomen, een kritische massa op 
essentiële gebieden behouden blijft en de 
overheidsfinanciering op een optimale 
manier wordt gebruikt.

Het Euratom-programma vormt een 
versterking van het onderzoeks- en 
innovatiekader op nucleair gebied. 
Tegelijkertijd worden de 
onderzoeksinspanningen van de lidstaten 
gecoördineerd, waardoor doublures 
voorkomen, toegevoegde waarde van de 
Unie voorzien, sleutelvaardigheden en een 
kritische massa op essentiële gebieden 
behouden blijven en de 
overheidsfinanciering op een optimale 
manier wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 43

Bijlage I – deel 1 – punt 3

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 

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 herstructurering van de 
kernfusiegerelateerde activiteiten in de 
Unie doorgevoerd (met inbegrip van 
governance 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 lidstaten.
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Commissie en de nationale 
financieringsagentschappen.

Or. en

Amendement 44

Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – punt e – Inleidende formule

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 
(industrieel leiderschap, maatschappelijke 
uitdagingen).

e. Verschuiving naar het aantonen van de 
haalbaarheid van kernfusie als energiebron 
door het exploiteren van de bestaande en 
toekomstige kernfusie-installaties 
(industrieel leiderschap, maatschappelijke 
uitdagingen).

Steunen van activiteiten voor de 
gemeenschappelijke realisatie van ITER 
als een internationale 
onderzoeksinfrastructuur. De 
Gemeenschap zal een speciale 
verantwoordelijkheid hebben binnen de 
organisatie van ITER als de gastheer van 
het project en zal een leidende rol op zich 
nemen, in het bijzonder met betrekking tot 
het voorbereiden van de locatie, het 
opzetten van de organisatie, het bestuur 
en het personeel van ITER en algemene 
technische en administratieve steun;
ondersteunende activiteiten zijn 
overeengekomen in XXXX/XXX/EU ter 
beheer van het project.

Or. en

Amendement 45

Bijlage I – deel 2 – punt 2.1 – punt i – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondersteunen van alle inspanning om het 
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werk van JET voort te zetten na het 
voorziene einde van de experimentele fase 
in 2015 en ondersteunen, waar mogelijk, 
van alle inspanningen gericht op het 
aantrekken van internationale partners 
om te voorzien in bijkomende 
financiering. Deze inspanningen moeten 
wederzijdse overeenkomsten omvatten 
voor toekomstige betrokkenheid van de 
EU in DEMO en andere geplande 
fusiereactoren.

Or. en

Motivering

Gezien het ITER-project pas operationeel wordt ten vroegste in 2020, heeft het geen nut om 
het werk van JET vijf jaar voor de vroegst mogelijke startdatum van ITER te voltooien.

Amendement 46

Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – paragraaf 1

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 

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 
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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.

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. Het 
JRC zal rekening houden met de 
gepubliceerde resultaten van de 
stresstesten uitgevoerd in 2011 op alle 
bestaande nucleaire reactoren in lijn met 
verordeningen van de Unie.

Or. en

Motivering

Dit moet ook aansluiten op verordeningen van de Unie die momenteel besproken worden, 
zoals het instrument voor samenwerking inzake nucleaire veiligheid 2007-2013 
XXXXX/XXXX/EU.

Amendement 47

Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – punt a – Inleidende formule

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, verbeteren van 
arbeidsomstandigheden voor degenen die 
rechtstreeks betrokken zijn bij het werken 
met nucleaire materialen en paraatheid bij 
noodsituaties;

Or. en

Amendement 48

Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – punt c – paragraaf 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC geeft een vervolg aan de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
basis voor nucleaire veiligheid en 
beveiliging. De nadruk ligt daarbij op 
onderzoek naar de fundamentele 
eigenschappen en gedragingen van 
actiniden, structureel en nucleair materiaal. 
Ter ondersteuning van de normalisatie 
binnen de Unie, stelt het JRC state-of-the-
art nucleaire normen, referentiegegevens 
en metingen op, met inbegrip van de 
ontwikkeling en implementatie van 
databanken en beoordelingsinstrumenten. 
Daarnaast ondersteunt het JRC de 
vervolgontwikkeling van medische 
toepassingen, zoals nieuwe behandelingen 
voor kanker op basis van alfastraling.

Het JRC geeft een vervolg aan de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
basis voor nucleaire veiligheid en 
beveiliging. De nadruk ligt daarbij op 
onderzoek naar de fundamentele 
eigenschappen en gedragingen van 
actiniden, structureel en nucleair materiaal. 
Ter ondersteuning van de normalisatie 
binnen de Unie, stelt het JRC state-of-the-
art nucleaire normen, referentiegegevens 
en metingen op, met inbegrip van de 
ontwikkeling en implementatie van 
databanken en beoordelingsinstrumenten. 
Daarnaast ondersteunt het JRC de 
vervolgontwikkeling van medische 
toepassingen, zoals nieuwe behandelingen 
voor kanker op basis van alfastraling. Het 
JRC zal rekening houden met het streven 
van het Horizon 2020-kader, evenals met 
het verlies van vaardigheden in Europa, 
of "brain drain".

Or. en

Amendement 49

Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – punt 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 en 
hogere internationale normen steunen.

Or. en
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Amendement 50

Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 – punt e – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
onderzoekssamenwerking met belangrijke 
partnerlanden en internationale organisaties 
(IAEA, OESO/NEA) teneinde het 
nucleaire veiligheids- en beveiligingsbeleid 
van de Unie te verbeteren.

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 
onderzoekssamenwerking met belangrijke 
partnerlanden en internationale organisaties 
(IAEA, OESO/NEA) teneinde het 
nucleaire veiligheids- en beveiligingsbeleid 
van de Unie te verbeteren en 
internationale inspanningen om hogere 
normen te ontwikkelen te steunen.

Or. en

Amendement 51

Bijlage I – deel 3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de overkoepelende doelstellingen te 
verwezenlijken, ondersteunt het Euratom-
programma complementaire activiteiten 
(eigen acties en acties onder contract, 
coördinatie en het stimuleren van een 
gezamenlijke programmering) die tot een 
synergie van onderzoeksinspanningen 
leiden bij het oplossen van 
gemeenschappelijke uitdagingen (bijv. qua 
materialen, koeltechnologieën, nucleaire 
referentiegegevens, modellering en 
simulatie, remote handling, afvalbeheer en 
stralingsbescherming).

Om de overkoepelende doelstellingen te 
verwezenlijken, ondersteunt het Euratom-
programma complementaire activiteiten 
(eigen acties en acties onder contract, 
bescherming van medewerkers, 
coördinatie en het stimuleren van een 
gezamenlijke programmering) die tot een 
synergie van onderzoeksinspanningen 
leiden bij het oplossen van 
gemeenschappelijke uitdagingen (bijv. qua 
materialen, koeltechnologieën, nucleaire 
referentiegegevens, modellering en 
simulatie, remote handling, afvalbeheer en 
stralingsbescherming).

Or. en
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Amendement 52

Bijlage I – deel 4 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Het Euratom-programma kan een bijdrage 
leveren aan de schuldenfaciliteit en de 
eigenvermogensfaciliteit 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, 
evenals de zichtbaarheid en de deelname 
van kmo’s verhogen.

Or. en

Amendement 53

Bijlage II – deel 1 – punt 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 en het 
ontwikkelen van materialen, 
technologieën en conceptueel ontwerp

Or. en

Amendement 54

Bijlage II – deel 2 – paragraaf 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verbetering van de nucleaire beveiliging, 
met inbegrip van splijtstof- en 
reactorveiligheid, afvalbeheer en 
ontmanteling, bescherming van 
medewerkers en paraatheid bij 
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noodsituaties;

Or. en

Amendement 55

Bijlage II – deel 2 – paragraaf 1 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorkomen van verlies van vaardigheden 
in belangrijke wetenschappelijke en 
onderzoeksgebieden

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

Het Horizon 2020-programma biedt de Unie de mogelijkheid om alle aspecten van de 
kaderprogramma’s uit te bouwen, waaronder het voortbouwen op de successen en het 
aanpakken van de tekortkomingen. Dat is zowel waar voor atoomonderzoek als voor alle 
andere aspecten van onderzoek in de Unie en daarbuiten.

De originele bedoeling van de Commissie was om Horizon 2020 te gebruiken om alle 
Europese fondsen voor het eerst onder een enkel programma samen te brengen, dus het was 
slechts passend om het eveneens uit te breiden naar nucleair onderzoek, gezien de bijdrage 
van nucleair onderzoek aan alle aspecten van onderzoek in de Unie van levensbelang blijft. 
De drie pijlers van Horizon 2020 zijn het leveren van wetenschap op topniveau, industrieel 
leiderschap en het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee de Unie en 
haar burgers geconfronteerd worden. Deze worden alle drie verhoogd door het opnemen van 
nucleair onderzoek en onderzoekers en hun uitsluiting uit Horizon 2020 zou de Unie 
tegenwerken in navolging van dit streven.

Of een lidstaat ervoor kiest of niet om nucleaire energie te gebruiken, kunnen en moeten alle 
lidstaten profiteren van nucleair onderzoek en kunnen ze profiteren van de toegevoegde 
waarde die geboden wordt door het Euratom-kader. Euratom moet op alle niveaus het meest 
efficiënte gebruik garanderen van middelen en doublures van inspanningen voorkomen in zijn 
streven naar het bevorderen van uitmuntendheid op nucleair gebied.

De ambitie van Horizon 2020 moet over de hele linie verspreid worden bij het omgaan met 
alle aspecten van nucleair onderzoek. Gezien de aard van het Euratom-kader heeft het 
Europees Parlement het huidige Euratom-kader voor 2012-2013 gedurende de afgelopen 
maanden behandeld onder (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) en 
(2011/0044(NLE)). Het vervangen van vier rapporten door een enkele verordening 
vertegenwoordigt op zich een grote stap richting vereenvoudiging, wat verwelkomd moet 
worden. Gezien het wettelijk kader is het een logisch vervolg op de aangenomen rapporten 
om op te roepen voor een herziening van de rechten van het Europees Parlement betreffende 
toekomstige begrotingsprocedures.

De rapporteur merkt op dat binnen de voorgestelde financiële enveloppe de voorgestelde 
begroting voor splijting in vergelijking klein lijkt en niet in verhouding is met de toename in 
financiering toegekend aan andere aspecten van Horizon 2020. Rekening houdend met de 
toegezegde financiering voor hernieuwbare energiebronnen onder verschillende programma's, 
heeft splijting, als erkende, emissiearme technologie, niet hetzelfde niveau van steun 
gekregen.

Er moet opnieuw aandacht gevestigd worden op het feit dat de stresstesten waarschijnlijk 
binnen de komende maanden de resultaten van hun wederzijdse beoordelingen zullen 
vrijgeven. Hoewel deze resultaten verschillende aspecten van nucleaire veiligheid zullen 
vertegenwoordigen, is het van belang dat er rekening gehouden wordt met de nieuwe 
uitdagingen waarmee splijtingenergie geconfronteerd wordt bij het beschouwen van de 
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toegekende begroting. De voorziene 13,5% van de begroting voor administratieve uitgaven 
lijkt onverdedigbaar hoog en zal moeten worden herzien.

ITER, JET & de toekomst van fusie

Het initiële voorstel van de Commissie om de financiering van ITER buiten Horizon 2020 en 
het Meerjarig Financieel Kader te laten, is gebaseerd op geen enkele logische, 
wetenschappelijke of zelfs deugdelijke bezorgdheid voor de begroting. Het is belangrijk dat 
het leiderschap van Europa op het gebied van fusieonderzoek niet bedreigd wordt en dat de 
levensvatbaarheid op lange termijn van het ITER-project, waar al zoveel in werd 
geïnvesteerd, niet gecompromitteerd wordt door onwelwillendheid van de Commissie om de 
bijkomende financiering op te nemen in haar algemene begroting.

Het opnemen van ITER in het MFK en het Horizon 2020-kader voor financiering zal het beter 
mogelijk maken een compleet beeld te vormen van de reeds toegezegde middelen en zijn 
plaats binnen de toekomst van onderzoek in de Unie opnieuw bevestigen en met dit aspect 
moet rekening gehouden worden bij de positie van het Parlement.

De rapporteur roept op tot voortzetting van de steun aan bestaande verwante en bijkomende 
projecten zoals de Joint European Torus (JET), die onafgebroken de meest accurate 
informatie blijft verlenen omtrent het werk voor fusie-energie in Europa tot hiertoe. Het einde 
van de experimentele fase zal zijn in 2015, maar als de Unie daadwerkelijk toegewijd is om al 
het onderzoek van ITER om te zetten in bruikbare energie, moet zij alle inspanningen steunen 
om te voorzien in een inzetbaarheid op langere termijn van JET.

Steunen van het SET-plan

Nucleair onderzoek speelt een belangrijke rol bij de realisatie van het strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan). Om het plan voort te zetten en om te helpen bij het vervullen 
van twee sleutelpijlers van Horizon 2020 (industrieel leiderschap en grote maatschappelijke 
uitdagingen), roept de rapporteur in zijn amendementen op om het werk van het SET-plan 
voort te zetten in de periode 2013-2018 en daarna. Dat omvat eveneens het ondersteunen van 
het werk van platformen en organen zoals het Europees industrieel initiatief voor duurzame 
kernenergie, het Platform voor duurzame kernenergietechnologie en het Technologisch 
platform voor implementatie van geologische berging.

Horizontale maatregelen

Hoewel het probleem van vereenvoudiging uitgebreid besproken zal worden doorheen het 
kader, in het bijzonder in de regels voor deelname, wil de rapporteur opnieuw de nadruk 
leggen op de noodzaak voor vereenvoudiging op alle niveaus en verwelkomt de pogingen 
inbegrepen in het voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement heeft reeds geprobeerd 
vereenvoudiging door te voeren na de vorige kaderrapporten inzake de tussentijd evaluatie 
van het 7de kaderprogramma (2011/2043/(INI)) betreffende het vereenvoudigen van de 
implementatie van kaderprogramma’s voor onderzoek (2010/2079(INI)) en betreffende het 
Groenboek “Van uitdagingen naar mogelijkheden” (2011/2107(INI)), die allemaal breed 
gesteund werden binnen het Parlement en medeleven betuigden met bedrijven en de 
wetenschap. Het is van levensbelang dat de Commissie de noodzaak voor grotere 
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vereenvoudiging serieus neemt en dat de nieuwe aanpak een verandering in het denken van de 
Commissie weergeeft, in het bijzonder met betrekking tot degenen zonder de middelen om de 
administratieve last te kunnen dragen, een meer gebruikersvriendelijke aanpak voor het 
belonen van uitmuntendheid, ongeacht de locatie, in plaats van tot degenen die de 
administratieve capaciteit reeds bezitten.

In het belang van de vereenvoudiging, moet consistentie behouden worden doorheen alle 
verschillende delen van dit kader. Het inrichten van een centrale bemiddelingsdienst, open 
voor begunstigden en functionarissen van de Commissie, ter verduidelijking in het geval van 
afwijkende interpretatie, moet overwogen worden. De voorgestelde vermindering van de 
auditdrempel van € 375.000 in het 7de kaderprogramma naar € 325.000 in Horizon 2020 zal 
meer dan waarschijnlijk de bureaucratische kosten verhogen en moet daarom herzien worden. 
De mogelijkheid voor instellingen om een volledige economische kostenmethodiek te 
gebruiken om werkelijke kosten in te kunnen brengen, moet worden gehandhaafd. Hoewel 
veel van de verbeterde methodes voor terugbetaling verwelkomd moeten worden, is het 
belangrijk dat verdere verduidelijking gegeven wordt omtrent verschillende vormen van 
terugbetaling om verdere verwarring te voorkomen.

De maatschappelijke doelstellingen van Horizon 2020, het bevorderen van een beter 
genderevenwicht bij onderzoekers en het verbeteren van de mobiliteit van onderzoekers 
moeten gehandhaafd worden doorheen het programma en moeten ten uitvoer gebracht worden 
door eigen acties en acties onder contract.

Uitbreiden van deelname en kmo’s

De Commissie heeft geprobeerd de situatie van de kmo’s te benadrukken in het Horizon 
2020-kader, wat, gezien hun belang voor de Europese economie en hun kwetsbaarheid in de 
nasleep van de financiële crisis, passend is. De ondervertegenwoordiging van kmo’s in veel 
gebieden van nucleair onderzoek moet aangepakt worden. Gepaste maatregelen moeten 
worden genomen op alle niveaus om een adequaat evenwicht te verzekeren tussen de 
industrie, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en de wetenschap 
bij het aanstellen van groepen van onafhankelijke experts. Kmo’s moeten niet enkel speciale 
toegang hebben tot de specifieke kmo-instrumenten, maar die vereenvoudiging zou het 
potentieel van kmo’s moeten verhogen.

Zowel de schuldenfaciliteit als de eigenvermogensfaciliteit, voorzien ter verbetering van 
financiering voor kmo’s, moeten beschikbaar zijn voor het Euratom-programma om een 
bijdrage te kunnen leveren. Bovenop het verbreden van deelname, moeten bestaande 
faciliteiten die kmo’s financieren, zoals het Eureka Stars-programma en een deel van de 
Marie Curie-acties, als voormalig uiterst succesvol programma, hun begroting naar boven 
bijgesteld zien.

Gebruikmaken van innovatieve financiële instrumenten is van cruciaal belang voor heel het 
Horizon 2020-kader en toegang daartoe zou vereenvoudigd moeten worden voor kmo’s. In 
zijn communicatierol zou het JRC het als eigen actie moeten zien om het opnemen door 
kmo’s van financiering door Euratom en andere fondsen te verhogen en 
communicatiestrategieën te ontwikkelen om dit te verwezenlijken.
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Voorkomen van een lacune in vaardigheden of “brain drain”

In de woorden van de tweede pijler van Horizon 2020, industrieel leiderschap, is het cruciaal 
dat een tekort aan vaardigheden op nucleair gebied voorkomen wordt en dat alle 
noodzakelijke opleidingen en expertise voor alle aspecten van splijting en fusie binnen de 
Unie worden gehouden. Om dit risico aan te kaarten stelt de rapporteur in zijn amendementen 
de verbetering van arbeidsomstandigheden voor onderzoekers voor.

De rol van de Europese Onderzoeksraad (ERC) blijft belangrijk voor het aantrekken en 
handhaven van uitmuntend onderzoek binnen Europa en die rol zou erkend moeten worden. 
Het budget voor de ERC mag niet onder de voorgestelde toename van 77% komen.

Internationale samenwerking

Het belang van internationale samenwerking moet opnieuw benadrukt worden, niet alleen 
voor het overeenkomen over en het bevorderen van verbeterde veiligheidsmaatregelen, maar 
ook om de toegankelijkheid binnen de Unie voor de nucleaire industrie tot nieuwe 
energiemarkten te bevorderen.

In het algemeen tonen de voorstellen van Horizon 2020 een tekort aan duidelijkheid omtrent 
internationale samenwerking en het is belangrijk dat dit speerpunt wordt benadrukt en in 
duidelijke termen wordt omschreven. Er is ook een behoefte aan het filteren van 
samenwerking met partners van buiten de Unie tot internationaal gerichte oproepen. Er is 
nood aan een transparant mechanisme om dat te realiseren.

Tussen veel van de reactoren die momenteel gebouwd worden en die gepland staan voor de 
komende drie decennia, zijn er veel gesitueerd in landen buiten de Unie en buiten de OESO, 
wat een enorme mogelijkheid biedt voor het exporteren van Europese veiligheidsnormen en 
tegelijkertijd mogelijkheden voor wetenschappers die opgeleid zijn in de Unie en bedrijven 
gevestigd in de Unie om hun voordeel te doen en te helpen met het overbruggen van ieder gat 
in expertise voor opkomende nucleaire staten. Het biedt echter ook een grote mogelijkheid om 
veel landen buiten de Unie en buiten de OESO te introduceren met de veiligheidsnormen en 
het heersende topniveau binnen de Unie.

De rapporteur heeft in zijn amendementen verschillende aspecten aangegeven waarmee 
hieromtrent rekening gehouden moet worden, zoals de mogelijke gevolgen van nucleaire 
energie op nucleaire proliferatie en nucleair terrorisme, evenals grensoverschrijdende 
aspecten van nucleaire veiligheid.

Andere fondsen van de Unie

Tegelijkertijd met het erkennen van de rol die structuurfondsen kunnen spelen bij het helpen 
van financieren van projecten voor atoomonderzoek, zoals SUSEN in Tsjechië, moeten de 
regio’s ook aangemoedigd worden EFRO-financiering te gebruiken voor het ontwikkelen van 
slimme specialisatiestrategieën ter ondersteuning van de ontwikkeling van regionale clusters.


