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9.11.2011 A7-0360/30 

Amendement  30 

Fiona Hall 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– onderzoek inzake fusie-energie 2 208 

809 000; 

– onderzoek inzake fusie-energie 

1 748 809 000; dit bedrag omvat de 

kredieten die noodzakelijk zijn voor de 

voortzetting van het JET-programma in 

Culham; 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/31 

Amendement  31 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Aangezien in het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap 

voor Atoomenergie aan het Europees 

Parlement geen 

medebeslissingsbevoegdheid in nucleaire 

aangelegenheden is verleend, is het van 

essentieel belang dat er een nieuwe 

rechtsgrond wordt gevonden voor 

toekomstige wetgeving op nucleair gebied. 

Or. en 

Motivering 

De besluiten van de Raad in nucleaire aangelegenheden worden steeds vaker genomen 

zonder dat er met de mening van het Europees Parlement rekening wordt gehouden. De Raad 

heeft zijn standpunt over dit voorstel voor een besluit bijvoorbeeld vastgesteld zonder zelfs 

maar te wachten op de amendementen van de plenaire vergadering. Een ander voorbeeld van 

de laatste tijd is het besluit over de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en 

radioactief afval, dat is genomen zonder rekening te houden met de mening van het EP. 



 

AM\883118NL.doc  PE472.774v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.11.2011 A7-0360/32 

Amendement  32 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het Energiebeleid voor Europa erkent 

de potentiële bijdrage van kernenergie op 

het gebied van concurrentie, 

vermindering van CO2-uitstoot en 

voorzieningszekerheid. Het Europees 

strategisch plan voor energietechnologie 

(SET-plan) zoals uiteengezet in de 

Mededeling van de Commissie van 22 

november 2007 getiteld Een Europees 

strategisch plan voor energietechnologie 

'Naar een koolstofarme toekomst', 

versnelt de ontwikkeling van een breed 

gamma aan koolstofarme technologieën. 

Dit omvat ook technologieën met 

betrekking tot kernenergie, aangezien 

deze het grootste potentieel hebben om 

tegemoet te komen aan de energie- en 

klimaatdoelstellingen op de korte en 

langere termijn. 

(5) Onderhavig voorstel voor een besluit is 

door de Commissie goedgekeurd op 7 

maart 2011, d.w.z. vier dagen voor de 

ramp in Fukushima. Er is dus geen 

rekening gehouden met deze 

gebeurtenissen, die hebben bijgedragen 

en zullen bijdragen tot drastische 

veranderingen in het energiebeleid van de 

Unie. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie geeft geen enkele ernstig te nemen reden om af te wijken van de verplichting 

een effectbeoordeling op te stellen. Toch stelt zij voor dat de Europese belastingbetaler ruim 

2,5 miljard euro opbrengt voor twee jaar nucleair onderzoek. De gevolgen van de rampen in 

Japan en van politieke besluiten, zoals de Duitse terugtrekking uit de kernenergie, zijn door 

de Commissie evenmin geëvalueerd. 
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9.11.2011 A7-0360/33 

Amendement  33 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het SET-plan erkent op het gebied van 

fusie het belang van ITER en de noodzaak 

de industrie vroeg te betrekken bij de 

voorbereiding van demonstratieacties. 

DEMO, een "demonstratie"-

kernfusiecentrale vormt een strategisch 

doel van onderzoek naar kernfusie op de 

lange termijn. 

(7) Hoewel het SET-plan het belang van 

ITER op het gebied van fusie erkent, is 

men het er in wetenschapskringen over 

eens dat "fusie" niet voor het eind van 

deze eeuw, of misschien pas later, 

commercieel rendabel kan zijn. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/34 

Amendement  34 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het maximumbedrag voor de 

tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 

(2012-2013) is 2 560 270 000 euro. Dit 

bedrag wordt als volgt verdeeld (in euro): 

Het maximumbedrag voor de 

tenuitvoerlegging van het kaderprogramma 

(2012-2013) is 100 000 000 euro. Dit 

bedrag is alleen bestemd voor onderzoek 

op het gebied van stralingsbescherming, 

ontmanteling van nucleaire installaties, 

nucleaireveiligheidscontrole, 

wetenschappelijke (waaronder medische) 

toepassingen en openbaarmaking van 

gegevens over radioactiviteitsniveaus in 

het milieu (bodem, water, lucht). 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/35 

Amendement  35 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage – deel I. A. 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tekst van bijlage I – deel I. A. Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Fusie kan op zijn vroegst over 80 tot 100 jaar commercieel rendabel zijn en kan dus geen 

bijdrage leveren tot de energievoorziening en klimaatbescherming. De reusachtige bijdragen 

die uit de begroting aan ITER en aan fusie worden verstrekt, zijn niet te verdedigen en kunnen 

trouwens ook niet worden verdedigd, en moeten dus veeleer worden toegewezen aan de 

gezondheidssector of aan werkelijk duurzame vormen van energie. 
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9.11.2011 A7-0360/36 

Amendement  36 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0360/2011 

Jan Březina 

Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – afdeling 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Kernenergie zal ten minste de komende 

vijftig jaar een strategische rol spelen in 

de energiemix van de Unie, waarbij een 

bijdrage wordt geleverd aan het realiseren 

van de doelstelling van de Unie ten 

aanzien van uitstoot van broeikasgassen 

en de onafhankelijkheid, zekerheid en 

diversiteit van de energievoorziening van 

de Unie wordt verbeterd. Dit kan worden 

bewerkstelligd binnen de meest strikte 

verbintenissen voor wat betreft 

verantwoord gebruik van kernenergie, op 

het gebied van zowel veiligheid als 

beveiliging. 

Hoewel kernenergie nog steeds een rol 

speelt in de productie van elektriciteit in 

bepaalde lidstaten, moet de Unie zich 

vastberaden richten op een economie 

zonder kernenergie. 

Or. en 

 

 


