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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorgestelde zevende Euratom-kaderprogramma staat niet in verhouding tot het algemene 
Zevende kaderprogramma voor onderzoek, noch tot de aangenomen algemene doelstellingen 
voor het energiebeleid.

Bij het energiebeleid van de EU staat ons engagement inzake het klimaat voorop, dat wil 
zeggen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2° boven het preïndustriële niveau mag 
uitkomen. Met deze doelstelling in gedachten ligt het grootste belang bij die technologieën die 
zich op de verbetering van het energiebehoud en duurzame energie richten.

In het verleden heeft het onderzoek naar kernenergie via Euratom het leeuwendeel van de 
totale Europese Gemeenschapsmiddelen voor energieonderzoek gekregen, te weten circa 
55 miljard euro. Het is hoog tijd dat we ons meer op de ontwikkeling van nieuwe, schone en 
veilige energietechnologieën gaan concentreren. In het onderhavige zevende Euratom-
kaderprogramma wordt daarentegen voorgesteld dat er in vijf jaar (2007-2011) meer geld in 
het onderzoek naar kernenergie moet worden gepompt dan in alle andere vormen van 
energieonderzoek bij elkaar die in het voorstel voor het Zevende kaderprogramma voor 
onderzoek voor een periode van zeven jaar (2007-2013) worden genoemd. Daarbij zouden de 
voor kernenergie beschikbare middelen in vergelijking met het vorige Euratom-
onderzoeksprogramma met een factor 2,3 stijgen. Dit is onacceptabel.

Het zal nog enkele tientallen jaren duren voordat fusie bruikbare energie zal opleveren. Met 
het oog op de beteugeling van de klimaatverandering moeten de geïndustrialiseerde landen 
hun emissies snel terugdringen, te weten met ten minste 30 % tegen 2020 en met 60-80 % 
tegen 2050. Niemand kan met zekerheid zeggen dat fusie tegen 2020 iets te bieden heeft en 
het is zelfs maar de vraag of fusie tegen 2050 überhaupt energie zal opleveren. Europa kan het 
zich simpelweg niet veroorloven het merendeel van zijn middelen voor energieonderzoek aan 
te wenden voor een energievorm waarvan de te verwachten voordelen zo onzeker zijn. 
Bovendien zijn aan fusie grote risico's verbonden. Zo bestaat de kans dat de grondstoffen voor 
fusiereacties in de verkeerde handen vallen, met een mogelijke proliferatie van kernwapens 
tot gevolg.

Het toewijzen van middelen aan onderzoek naar energie uit fusie staat haaks op de publieke 
opinie, die anti-kernenergie is. In alle stadiums van de kernbrandstofketen bestaan grote 
risico's. Verbruikte kernbrandstof blijft nog honderdduizenden jaren gevaarlijk. De veilige 
opslag daarvan kan nooit voor 100 % worden gegarandeerd, want we spreken over perioden 
die in relatie tot de gemiddelde levensduur van de mens onvoorstelbaar lang zijn.

De voorstanders van kernenergie doen het voorkomen alsof deze energievorm dé oplossing 
voor de klimaatverandering is. Zelfs de bekende uraniumreserves zijn daarvoor echter 
ontoereikend. Als we nu allemaal van fossiele brandstoffen op uit kernsplitsing gewonnen 
energie zouden overschakelen, zou er maar voor drie tot vier jaar uranium zijn. Afgaande op 
het huidige gebruik, zouden we met de huidige voorraad uranium 50 jaar vooruit kunnen. Een 
grotere inzet van uit kernsplitsing gewonnen energie bij de strijd tegen klimaatverandering is 
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dan ook geen realistische optie. In Finland heeft zich de situatie voorgedaan dat er 
toestemming werd gevraagd om vijf nieuwe kerncentrales te bouwen, met als argument dat 
kernenergie voor het behalen van de in het kader van het Kyoto-protocol opgelegde 
emissiebeperkingen onontbeerlijk was. Nadat het Finse Parlement toestemming had gegeven, 
begonnen dezelfde mensen echter fel op het Kyoto-protocol af te geven. Volgens hen was het 
protocol onnodig scherp en nadelig voor de Finse economie.

De voorgestelde toespitsing van de financiering van energieonderzoek is ook strijdig met 
allerlei genomen besluiten waarbij een essentiële rol aan nieuwe, op energiebehoud en 
duurzame energie gerichte energietechnologieën wordt toegekend. Dit is niet alleen in het 
belang van de klimaatbescherming gedaan, maar ook met het oog op de ontwikkeling van een 
energietechnologie die op wereldmarktniveau concurrerend is.

De rapporteur voor advies stelt voor alleen die elementen in het zevende Euratom-
kaderprogramma voor onderzoek te financieren die duidelijk onvermijdelijk zijn. Deze 
elementen bestaan uit stralingsbescherming, onderzoek naar radioactief afval en 
veiligheidstechnieken. Daarnaast stelt de rapporteur voor advies voor het totale bedrag voor 
de financiering van onderzoek van 3 092 naar 310 miljoen euro te verlagen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4

(4) Het Groenboek van de Commissie 
'Op weg naar een Europese strategie voor 
een continue energievoorziening' benadrukt 
de bijdrage van kernenergie om de emissies 
van broeikasgassen te verminderen en 
Europa minder afhankelijk te maken van 
ingevoerde energie.

(4) Het Groenboek van de Commissie 
'Op weg naar een Europese strategie voor 
een continue energievoorziening' benadrukt 
de beperkte bijdrage van kernenergie om de 
emissies van broeikasgassen te verminderen 
en Europa minder afhankelijk te maken van 
ingevoerde energie.

Motivering

In 2003 was het aandeel van kernenergie in de commerciële primaire energievoorziening in 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de EU25 lager dan 15 %. De invloed van kernenergie op de klimaatverandering is dus 
beperkt.

Amendement 2
Overweging 5

(5) Met betrekking tot het Besluit van de 
Raad van 26 november 2004 tot wijziging 
van de richtsnoeren voor onderhandelingen 
betreffende ITER zal de bouw van ITER in 
Europa, in het kader van een bredere 
aanpak voor fusie-energie, het centrale 
element zijn van de in het raam van het 
zevende kaderprogramma uitgevoerde 
activiteiten op het gebied van fusie-energie.

(5) Onder verwijzing naar het Besluit 
van de Raad van 26 november 2004 tot 
wijziging van de richtsnoeren voor 
onderhandelingen betreffende ITER.

Motivering

Fusie is op zijn vroegst pas over 30 à 50 jaar technisch haalbaar en kan dan ook geen 
bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen inzake de klimaatverandering. De 
ruime middelen die in de begroting aan ITER en fusieonderzoek zijn toegewezen, vallen niet 
te rechtvaardigen. Deze moeten worden gekort en de aldus vrijgekomen middelen kunnen in 
onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame energie, gezondheid en vervoer worden 
geïnvesteerd.

Amendement 3
Artikel 2, lid 1

1.  Het zevende kaderprogramma draagt bij 
tot de verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen die zijn genoemd in artikel 1 
en artikel 2, sub a), van het Verdrag en 
draagt bovendien, voortbouwend op een 
Europese Onderzoeksruimte, bij tot de 
realisatie van een kennismaatschappij.

1.  Het zevende kaderprogramma draagt bij 
tot de verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen die zijn genoemd in artikel 2, 
sub a), van het Verdrag en draagt bovendien, 
voortbouwend op een Europese 
Onderzoeksruimte, bij tot de realisatie van 
een kennismaatschappij.

Motivering

Sinds de Verdragen van Rome in 1957 is er in de wereld veel veranderd, maar het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is nagenoeg 
ongewijzigd gebleven. In artikel 1 wordt verwezen naar de "taak" de voorwaarden te 
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scheppen voor de "snelle totstandkoming en groei van de industrie op het gebied van 
kernenergie". Deze taak is achterhaald en in KP7-Euratom is het beter de nadruk op 
stralingsbescherming, verwerking en beheer van kernafval, preventieve 
beveiligingstechnieken/-technologieën en wetenschappelijke/technische ondersteuning bij het 
beleidsvormingsproces te leggen.

Amendement 4
Artikel 2, lid 2

2.  Het zevende kaderprogramma omvat 
communautaire activiteiten inzake 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
internationale samenwerking, verspreiding 
van technische informatie en toepassing, 
alsmede opleiding, samengebracht in twee
specifieke programma's:

2.  Het zevende kaderprogramma omvat 
activiteiten van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek en van de 
Gemeenschap inzake onderzoek, 
technologische ontwikkeling, internationale 
samenwerking, verspreiding van technische 
informatie en toepassing, alsmede opleiding, 
samengebracht in een specifiek programma:

Het eerste programma heeft betrekking op: Dit specifieke programma heeft betrekking 
op:

(a)  onderzoek op het gebied van fusie-
energie met het oog op de ontwikkeling van 
de technologie voor een veilige, duurzame, 
milieuvriendelijke en economisch 
levensvatbare energiebron;

a) stralingsbescherming: voor meer inzicht 
in en een hogere veiligheid bij het gebruik 
van straling in de industrie en de 
geneeskunde en voor een minimale 
blootstelling van personeel en de 
burgerbevolking aan natuurlijke en 
kunstmatige straling.

(b)  kernsplijting en stralingsbescherming
ter bevordering van het veilig gebruik en de 
veilige exploitatie van kernsplijting en 
andere toepassingen van radioactieve 
straling in de industrie en de medische 
wereld

b) verwerking en beheer van kernafval: 
ontwikkeling van conditionerings- en 
opslagtechnologieën voor radioactief afval, 
alsmede van wettelijke en financiële 
langetermijnplanningen volgens het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' en het
voorzorgsbeginsel. 

c) preventieve beveiligingstechnieken en 
-technologieën

d) wetenschappelijke en technische 
ondersteuning bij het 
beleidsvormingsproces op nucleair gebied 
die op nieuwe beleidsbehoeften kan 
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inspelen.

Het tweede programma heeft betrekking op 
de activiteiten van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek op het gebied van 
kernenergie.

Dit programma heeft betrekking op de 
activiteiten van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek op het gebied van 
kernenergie.

Motivering

In het KP7-Euratom moet de nadruk op stralingsbescherming, verwerking en beheer van 
kernafval, preventieve beveiligingstechnieken/-technologieën en wetenschappelijke/technische 
ondersteuning bij het beleidsvormingsproces liggen. De eventuele ontwikkeling van nieuwe 
reactorsystemen moet door de kernenergiebedrijven zelf worden gefinancierd. Aangezien er 
op dit competentiegebied sprake is van overlap tussen het onderzoek van de Gemeenschap en 
van het GCO, wordt in dit amendement voorgesteld de twee aparte programma's door één 
specifiek, met het GCO gedeeld programma te vervangen.

Amendement 5
Artikel 3, lid 1

Het totale bedrag voor de uitvoering van het 
zevende kaderprogramma voor de periode 
2007 tot en met 2011 bedraagt 3092 miljoen 
EUR. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld 
(in miljoen EUR):

Het totale bedrag voor de uitvoering van het 
zevende kaderprogramma voor de periode 
2007 tot en met 2011 bedraagt 310 miljoen 
EUR. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld 
(in miljoen EUR):

(a) Onderzoek inzake fusie-energie 2159 (a) Stralingsbescherming 155
(b) Kernsplijting en stralingsbescherming 

394
(b) Radioactief afval 65

(c) Nucleaire activiteiten van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek 539

(c) Preventieve beveiligingstechnieken en 
-technologieën 45

(d) Wetenschappelijke en technische 
ondersteuning 45

Motivering

Gemeenschapsgeld moet daar worden geïnvesteerd waar O&O het meest gerechtvaardigd is. 
Daarom moet het leeuwendeel van het KP-7 Euratom aan stralingsbescherming worden 
toebedeeld. De wijziging van de categorieën die onder het KP7 vallen, wordt bij bovenstaand 
amendement 4 toegelicht.

Amendement 6
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Bijlage 1, titel

WETENSCHAPPELIJKE EN 
TECHNOLOGISCHE 
DOELSTELLINGEN, THEMA'S EN 
ACTIVITEITEN

MET HET GEMEENSCHAPPELIJK 
CENTRUM VOOR ONDERZOEK 
GEDEELDE WETENSCHAPPELIJKE EN 
TECHNOLOGISCHE 
DOELSTELLINGEN, THEMA'S EN 
ACTIVITEITEN

Motivering

Zie de motivering bij amendement 4.

Amendement 7
Bijlage 1

INLEIDING
Het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek van EURATOM is 
georganiseerd in twee delen, een eerste met 
betrekking tot de acties "onder contract" 
op het gebied van onderzoek inzake fusie-
energie en kernsplijting en 
stralingsbescherming, een tweede met 
betrekking tot de "eigen" 
onderzoeksactviteiten van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.
ONDERZOEK INZAKE FUSIE-ENERGIE

Doelstelling
Ontwikkeling van de kennisbasis voor en 
bouw van ITER als een belangrijke stap op 
weg naar de ontwikkeling van prototype-
reactoren voor elektriciteitscentrales die 
veilig, duurzaam, milieuvriendelijk en 
economisch levensvatbaar zijn.
Achtergrond
Uit het oogpunt van korte-, middellange- en 
langetermijnoverwegingen kent Europa's 
energievoorziening ernstige 
tekortkomingen. Er zijn met name 
maatregelen nodig om de problemen van 
continuïteit van de energievoorziening, 

Schrappen
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klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling aan te pakken zonder daarbij 
de toekomstige economische groei in het 
gedrang te brengen.
De fusietechnologie heeft het potentieel om 
binnen een aantal decennia een belangrijke 
bijdrage te leveren tot een duurzame en 
veilige energievoorziening voor de EU. Een 
succesvolle ontwikkeling van bedoelde 
technologie kan zorgen voor een 
energievoorziening die veilig, duurzaam en 
milieuvriendelijk is. Het langetermijndoel 
van het Europese fusieonderzoek, dat alle 
fusieactiviteiten binnen de lidstaten en de 
geassocieerde derde landen omvat, is de 
gezamenlijke ontwikkeling van prototype-
reactoren voor elektriciteitscentrales die 
aan deze eisen voldoen en die economisch 
levensvatbaar zijn.
De strategie om deze 
langetermijndoelstellingen te bereiken 
omvat, als eerste prioriteit, de bouw van 
ITER (een grote experimenteerfaciliteit 
waarin de wetenschappelijke en 
technologische haalbaarheid van fusie-
energie moet worden aangetoond), gevolgd 
door de bouw van DEMO, een 
"demonstratie"-fusiecentrale. Om deze 
taken tot een goed einde te brengen, is er 
een begeleidend, dynamisch programma 
van ondersteunende O&O voor ITER en 
voor de ontwikkeling van materialen en 
technologieën voor fusiereactoren, 
inclusief de fysica daarvan, ten behoeve 
van DEMO. Bij deze werkzaamheden is de 
Europese industrie betrokken, samen met 
de fusieassociaties en derde landen, met 
name de partijen bij de ITER-
overeenkomst.
Activiteiten
De bouw van ITER
Dit omvat activiteiten voor de 
gemeenschappelijke ontwikkeling van 
ITER (als internationale 
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onderzoeksinfrastructuur), met name met 
het oog op het in gereedheid brengen van 
de vestigingsplaats, de oprichting van de 
ITER-organisatie en van de Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER, het beheer en het personeelsbestand, 
de algemene technische en administratieve 
ondersteuning, de constructie van 
apparatuur en installaties en de 
ondersteuning van het project bij de bouw 
ervan.

O&O ter voorbereiding van ITER
Via een gericht fysica- en 
technologieprogramma zullen de 
faciliteiten en middelen van het 
fusieprogramma, inclusief de JET-
faciliteit, worden geëxploiteerd. Daarbij zal 
de aandacht gaan naar specifieke cruciale 
technologieën voor ITER en naar de 
bekrachtiging van de projectkeuzen voor 
ITER en zal de functionering van ITER 
met behulp van experimenteel en 
theoretisch onderzoek worden voorbereid.
Technologie-activiteiten ter voorbereiding 
van DEMO
Hieronder vallen intensieve 
werkzaamheden voor de ontwikkelingen 
van de voor fusie vereiste nieuwe 
materialen en cruciale technologieën, en 
het samenbrengen van een specifiek 
projectteam om de bouw van de 
International Fusion Materials Irradiation 
Facility (IFMIF), waarin materialen voor 
DEMO zullen worden getest, voor te 
bereiden. Dit omvat de stralingsbeproeving 
en modellering van materialen, studies 
betreffende het ontwerp van DEMO en 
studies van de veiligheids-, milieu- en 
sociaal-economische aspecten van fusie-
energie.
O&O-activiteiten voor de lange termijn
Deze activiteiten hebben betrekking op de 
verdere ontwikkeling van verbeterde 
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concepten voor magnetische opsluiting die 
potentieel voordelen bieden voor 
fusiecentrales (met name gericht op de 
voltooiing van de bouw van de W7-X-
stellarator), theoretische werkzaamheden 
en modellering met het oog op een beter 
begrip van het gedrag van fusieplasma's en 
tenslotte coördinatie, in een 'het contact 
onderhouden'-context, van de civiele 
onderzoeksactiviteiten van de lidstaten op 
het gebied van inertiële opsluiting.

• Human resources, onderwijs en 
opleiding
Met het oog op de korte- en 
middellangetermijnbehoeften van ITER, 
alsmede met het oog op de verdere 
ontwikkeling van de fusietechnologie, 
zullen de initiatieven worden voortgezet die 
de toekomstige beschikbaarheid van 
afdoende personele middelen, zowel qua 
aantallen als qua spreiding van 
deskundigheid en opleiding en ervaring op 
hoog niveau, moeten waarborgen.

• Infrastructuur
De bouw van de internationale fusie-
energiefaciliteit ITER is een onderdeel van 
de totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren met een sterke 
Europese dimensie.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 2.

Amendement 8
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming

KERNSPLIJTING EN STRALINGSBESCHERMING BESCHERMING TEGEN RADIOACTIEVE 
STRALING

Motivering

De kernindustrie is al ruim vijftig jaar commercieel actief en kan dus niet als een nieuwe 
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technologie worden bestempeld. Bovendien genereren de kernenergiebedrijven in Europa 
jaarlijks een omzet van tientallen miljarden euro's. De eventuele ontwikkeling van nieuwe 
reactorsystemen moet dan ook uitsluitend door de kernenergiebedrijven zelf worden 
gefinancierd.. 

Bij elk gebruik van straling, in zowel de industrie als de geneeskunde, staat de bescherming 
van mens en milieu voorop. Daarom moet de nadruk van het KP7 vooral op 
stralingsbescherming liggen.

Amendement 9
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming, Doelstelling

Totstandbrenging van een stevige 
wetenschappelijke en technische basis ter 
versnelling van de praktische 
ontwikkelingen voor een veiliger beheer van 
langlevende radioactieve afvalstoffen, de 
bevordering van een veiligere, qua gebruik 
van middelen efficiëntere en concurrerende 
exploitatie 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 stevige 
wetenschappelijke en technische basis ter 
versnelling van de praktische 
ontwikkelingen voor een veiliger beheer van 
radioactieve afvalstoffen en verbruikte 
splijtstof volgens het beginsel 'de vervuiler 
betaalt' en het voorzorgsbeginsel en de 
verzekering van een robuust en 
maatschappelijk aanvaardbaar systeem voor 
de bescherming van mens en milieu tegen de 
effecten van ioniserende straling uit het 
verleden, in het heden en in de toekomst.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 8.

Amendement 10
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming, Achtergrond

Kernenergie is momenteel goed voor één 
derde van alle in de EU verbruikte 
elektriciteit en is de belangrijkste 
beschikbare bron van koolstofvrije 
elektriciteit voor het stroomnet. De 
Europese nucleaire sector wordt 
gekenmerkt door de toepassing van zeer 
geavanceerde technologieën en levert werk 
aan verscheidene honderdduizenden 
hooggeschoolde medewerkers. Als 
inheemse en stabiele bron van energie, 
draagt kernenergie bij tot Europa's 

Kernenergie is momenteel goed voor minder 
dan één derde van alle in de EU verbruikte 
elektriciteit (Frankrijk niet meegerekend) 
en is in enkele lidstaten de belangrijkste 
beschikbare bron van koolstofvrije 
elektriciteit voor het stroomnet. Het aandeel 
van kernenergie in het primaire verbruik in 
de EU bedraagt echter slechts 15 %.
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onafhankelijkheid en zekerheid van de 
energievoorziening. Daarbij kunnen 
nieuwe, geavanceerde nucleaire 
technologieën in de toekomst resulteren in 
een aanzienlijke verbetering van de 
efficiëntie en van het gebruik van 
middelen, gepaard aan een zelfs nog hoger 
veiligheidsniveau en de productie van nog 
minder afvalstoffen ten opzichte van de 
huidige reactorontwerpen.
Er zijn echter belangrijke problemen die het 
verdere gebruik van deze energiebron in de 
EU in het gedrang kunnen brengen. De 
belangrijkste kwesties zijn die van de
exploitatieveiligheid en het beheer van 
langlevende afvalstoffen, die allebei worden 
aangepakt door voortgezet onderzoek op 
technisch gebied, maar die ook een politiek 
en maatschappelijk antwoord moeten 
krijgen. Bij elk gebruik van straling, in 
zowel het geheel van de industrie als de 
medische sector, is het centrale beginsel 
steeds de bescherming van mens en milieu. 
Alle thematische gebieden die hierbij 
moeten worden behandeld, worden 
gekenmerkt door de allesoverheersende zorg 
om een hoog veiligheidsniveau te 
waarborgen. Tegelijk zijn er duidelijk 
aanwijsbare behoeften qua beschikbaarheid 
van onderzoeksinfrastructuur en 
deskundigheid in het geheel van de sector 
van nucleaire wetenschap en engineering. 
Bovendien zijn de afzonderlijke technische 
gebieden met elkaar verbonden door 
'grensoverschrijdende' topics, zoals de 
splijtstofkringloop, de chemie van actiniden, 
veiligheidsanalyse en -evaluatie en zelfs 
maatschappelijke en governancekwesties.

Er zijn belangrijke problemen die het 
verdere gebruik van deze energiebron in de 
EU in het gedrang kunnen brengen. De 
belangrijkste kwesties zijn die van een 
grotere kans op terrorisme en proliferatie,
de exploitatieveiligheid en het beheer van 
radioactief afval (vooral van langlevende 
afvalstoffen), die allebei worden aangepakt 
door voortgezet onderzoek op technisch 
gebied, maar die ook een politiek en 
maatschappelijk antwoord moeten krijgen. 
Bij elk gebruik van straling, in zowel het 
geheel van de industrie als de medische 
sector, moet het centrale beginsel steeds de 
bescherming van mens en milieu zijn. Alle 
thematische gebieden die hierbij moeten 
worden behandeld, worden gekenmerkt door 
de allesoverheersende zorg om een hoog 
veiligheidsniveau te waarborgen. Tegelijk 
zijn er duidelijk aanwijsbare behoeften qua 
beschikbaarheid van 
onderzoeksinfrastructuur en deskundigheid 
in het geheel van de sector van nucleaire 
wetenschap en engineering. Bovendien zijn 
de afzonderlijke technische gebieden met 
elkaar verbonden door 
'grensoverschrijdende' topics, zoals de 
splijtstofkringloop, de chemie van actiniden, 
veiligheidsanalyse en -evaluatie en zelfs 
maatschappelijke en governancekwesties.

Er zal ook onderzoek nodig zijn om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische wegen 
te verkennen en op een soepele wijze een 
antwoord te bieden op nieuwe 
beleidsuitdagingen die in de loop van het 

Er zal ook onderzoek nodig zijn om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische wegen 
te verkennen en op een soepele wijze een 
antwoord te bieden op nieuwe 
beleidsuitdagingen die in de loop van het 
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kaderprogramma aan het licht komen. kaderprogramma aan het licht komen.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 8.

Amendement 11
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming, Beheer van radioactieve afvalstoffen

Beheer van radioactieve afvalstoffen Beheer van radioactieve afvalstoffen en de 
effecten op maatschappij en milieu

Toepassingsgericht onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van diepe 
geologische opberging van verbruikte 
splijtstof en langlevend radioactief afval en, 
in voorkomend geval, demonstratie van de 
gebruikte technologieën en van de 
veiligheid, alsmede onderzoek voor het 
onderbouwen van een gemeenschappelijk 
Europees standpunt inzake de 
hoofdaspecten van beheer en verwijdering 
van radioactieve afvalstoffen. Daarnaast 
onderzoek inzake partitionerings- en 
transmutatietechnieken en/of andere 
innoverende technieken om de hoeveelheid 
en/of schadelijkheid van het te verwijderen 
afval te beperken.

Onderzoek naar de verschillende bestaande 
praktijken voor afvalbeheer met het oog op 
de ontwikkeling van maatschappelijke, 
economische, wettelijke en milieucriteria aan 
de hand waarvan onomstotelijk kan worden 
bewezen dat het afval voorgoed op bestendige 
wijze is opgeslagen.

Motivering

Elke lidstaat is wettelijk verplicht een bepaald percentage voor de verwijdering van 
radioactief afval opzij te zetten. Op termijn wordt zo een reserve van honderden miljarden 
euro's opgebouwd; de financiële bijdrage van de EU aan dit proces hoeft dan ook maar 
minimaal te zijn. De beperkte gemeenschapsmiddelen van het KP7 moeten worden 
aangewend voor onderzoek naar gemeenschappelijke, specifieke criteria voor bestaande 
praktijken van het beheer van kernafval aan de hand waarvan onomstotelijk kan worden 
bewezen dat het afval voorgoed op bestendige wijze is opgeslagen.

Amendement 12
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming, Reactorsystemen

• Reactorsystemen Schrappen
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Onderzoek om de voortgezette veilige 
exploitatie van de bestaande 
reactorsystemen (met inbegrip van 
splijtstofkringloopfaciliteiten) te 
onderbouwen, rekening houdend met 
nieuwe uitdagingen zoals een verlenging 
van de exploitatieduur en de ontwikkeling 
van nieuwe geavanceerde 
veiligheidsbeoordelingsmethoden (zowel 
het technische als het menselijke element), 
alsook onderzoek om het potentieel en de 
veiligheidsaspecten van toekomstige 
reactorsystemen op korte en middellange 
termijn te beoordelen, met behoud van de 
momenteel reeds geldende hoge 
veiligheidsnormen binnen de EU.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 8.

Amendement 13
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming, Infrastructuur

• Infrastructuur
Activiteiten ter ondersteuning van de 
beschikbaarheid van 
onderzoeksinfrastructuur, zoals 
materiaalbeproevingsreactoren, 
ondergrondse onderzoekslaboratoria en 
radiobiologiefaciliteiten en weefselbanken, 
die vereist zijn om het hoge niveau van 
technische verwezenlijkingen, innovatie en 
veiligheid van de Europese nucleaire sector 
te handhaven.

Schrappen

Motivering

Zie de motivering bij amendement 8.

Amendement 14
Bijlage 1, Kernsplijting en stralingsbescherming, Human resources en opleiding
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Activiteiten voor het behoud en de verdere 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
deskundigheid en de mankracht teneinde op 
langere termijn de beschikbaarheid van 
voldoende gekwalificeerde onderzoekers en 
medewerkers in de nucleaire sector te 
waarborgen.

Activiteiten voor het behoud en de verdere 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
deskundigheid en de mankracht teneinde 
(schrapping) de beschikbaarheid van 
voldoende gekwalificeerde onderzoekers en 
medewerkers op het gebied van de 
ontmanteling van kerncentrales te 
waarborgen.

Motivering

Eind 2004 stond de teller van het aantal gedurende de afgelopen 15 jaar in de EU25 gesloten 
centrales op 22. Aangezien er nauwelijks nieuwe centrales zijn bijgebouwd, is de gemiddelde 
levensduur van de in bedrijf zijnde kernenergiecentrales steeds langer geworden. Ook 
onderzoeksreactors moeten worden ontmanteld. Het is dan ook belangrijk dat er op het 
gebied van de ontmanteling van kerncentrales voldoende onderzoekers en medewerkers 
beschikbaar zijn, zeker ook met het oog op de toekomst.

Amendement 15
Bijlage 1, Nucleaire activiteiten van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek 

NUCLEAIRE ACTIVITEITEN VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK 
CENTRUM VOOR ONDERZOEK

KENNIS VOOR DE EU-
BELEIDSVORMING

Motivering

Zie de motivering bij amendement 4.

Amendement 16
Bijlage 1, Nucleaire activiteiten van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, 

Doelstelling

Doelstelling
Verlenen van door de gebruiker 
aangestuurde technische en 
wetenschappelijke ondersteuning voor het 
EU-beleidsvormingsproces op nucleair 
gebied, gepaard aan een stabiele 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging en 
monitoring van het bestaande beleid en de 
soepele aanpassing daarvan aan nieuwe 

Verlenen van door de gebruiker 
aangestuurde technische en 
wetenschappelijke ondersteuning voor het 
EU-beleidsvormingsproces op nucleair 
gebied die op nieuwe beleidsbehoeften kan 
inspelen.
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beleidsbehoeften.

Motivering

De achterliggende gedachte van dit amendement is dat EU-beleidsvormers van de nodige 
toekomstgerichte kennis worden voorzien, dat wil zeggen dat zij naar een op energiebehoud, 
doelmatig energieverbruik en duurzame energie gestoelde en goed doordachte 
energiehuishouding kunnen toewerken.

Amendement 17
Bijlage 1, Nucleaire activiteiten van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, 

Achtergrond

Achtergrond
Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek ondersteunt de doelstellingen 
van de Europese 
energievoorzieningsstrategie, met name om 
bij te dragen tot het behalen van de Kyoto-
doelstellingen. De EU beschikt over een 
algemeen erkende deskundigheid in talrijke 
onderdelen van de nucleaire technologie, 
gebaseerd op een stevige grondslag van 
behaalde successen op dit gebied. De 
doeltreffendheid van het GCO bij de 
ondersteuning van het EU-beleid en bij de 
ontwikkeling van nieuwe trends in het 
nucleair onderzoek, is gebaseerd op de 
wetenschappelijke deskundigheid van het 
centrum en op de integratie ervan in de 
internationale wetenschappelijke wereld. In 
de eerste plaats beschikt het GCO over 
hoogopgeleid personeel en over 
ultramoderne faciliteiten, waardoor erkend 
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek mogelijk is. In de tweede plaats 
ondersteunt het GCO het beleid van de EU 
om basisdeskundigheden en ervaring in 
stand te houden voor de toekomst door 
jonge wetenschappers op te leiden en hun 
mobiliteit te bevorderen. Er zijn met name 
nieuwe behoeften ontstaan op het gebied 
van de buitenlandse betrekkingen en het 
veiligheidsbeleid. Op dergelijke gebieden 

Schrappen
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zijn doorgaans interne en veilige 
informatiekanalen, analyses en/of systemen 
vereist die niet altijd via de markt kunnen 
worden betrokken.
De nucleaire activiteiten van het GCO 
hebben tot doel te voldoen aan de O&O-
behoeften van zowel de Commissie als de 
lidstaten. De doelstelling van dit 
programma is kennis te vergaren en te 
ontwikkelen en input te leveren voor het 
debat inzake kernenergie, de veiligheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid 
daarvan, het toezicht erop en de relevante 
risico's en uitdagingen, onder meer wat 
innoverende nieuwe reactorsystemen 
betreft.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 4.

Amendement 18
Bijlage I, Nucleaire activiteiten van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, 

Activiteiten
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Activiteiten
De activiteiten van het GCO zijn 
voornamelijk gericht op:
Beheer van nucleaire afvalstoffen en 
milieu-impact, gericht op een beter inzicht 
in de processen van de splijtstofkringloop, 
van energieproductie tot opslag van 
afvalstoffen, en op het uitwerken van 
doeltreffende oplossingen voor het beheer 
van hoogactief nucleair afval, waarbij twee 
belangrijke opties worden onderzocht 
(directe opslag en partitionering en 
transmutatie).
Nucleaire veiligheid, meer bepaald door het 
voeren van onderzoek naar zowel 
bestaande als nieuwe splijtstofkringlopen 
en naar de reactorveiligheid van zowel 
westerse als Russische reactortypes, alsook 
naar de mogelijkheden van nieuwe 
reactortypes. Voorts levert het GCO een 
bijdrage en zorgt het voor de coördinatie 
van de Europese bijdrage aan het O&O-
initiatief 'Generation IV International 
Forum', waarbij de beste 
onderzoeksinstellingen ter wereld 
betrokken zijn.

Schrappen

Motivering

Zie de motivering bij amendement 4.

Amendement 19
Bijlage II, Financieringssystemen, Financieringssystemen voor fusie-energie

1. FINANCIERINGSSYSTEMEN VOOR 
FUSIE-ENERGIE
Wat het onderzoek inzake fusie-energie 
betreft, vereist de specificiteit van de 
activiteiten op dit gebied de toepassing van 
specifieke regelingen. Er wordt financiële 
steun verleend aan activiteiten die worden 
uitgevoerd op basis van procedures die zijn 

Schrappen
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vastgesteld in:
1.1. de associatiecontracten tussen de 
Commissie en lidstaten of volledig 
geassocieerde derde landen of entiteiten 
binnen lidstaten of volledig geassocieerde 
derde landen die voorzien in de 
tenuitvoerlegging van een deel van het 
fusie-energieonderzoeksprogramma van de 
EU is toevertrouwd overeenkomstig 
artikel 10 van het Verdrag;
1.2. de 'European Fusion Development 
Agreement' (EFDA), een multilaterale 
overeenkomst die gesloten is tussen de 
Commissie en organisaties uit, of 
handelend voor, lidstaten en geassocieerde 
landen, die onder meer het kader levert 
voor toekomstig onderzoek op het gebied 
van fusie-energie in geassocieerde 
organisaties en de industrie, het gebruik 
van de JET-faciliteiten en de Europese 
bijdrage aan de internationale 
samenwerking;
1.3. de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER, op basis van de 
bepalingen van titel II, hoofdstuk 5, 
artikel 45-51, van het Verdrag;
1.4. internationale overeenkomsten 
tussen Euratom en derde landen met 
betrekking tot activiteiten op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling inzake fusie-
energie, in het bijzonder de ITER-
overeenkomst;
1.5. elke andere multilaterale 
overeenkomst tussen de Gemeenschap en 
geassocieerde organisaties, in het bijzonder 
de overeenkomst inzake de 
personeelsmobiliteit;
1.6. kostendelingsacties, ter bevordering 
van en tot bijdrage aan het fusie-
energieonderzoek, met entiteiten in de 
lidstaten of de landen die geassocieerd zijn 
met het Euratom-kaderprogramma waarin 
er geen associatiecontract is.
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Afgezien van bovenstaande activiteiten 
kunnen acties ter bevordering en 
ontwikkeling van human resources, 
beurzen, geïntegreerde 
infrastructuurinitiatieven en specifieke 
ondersteuningsacties worden opgezet, met 
name voor de coördinatie van fusie-
energieonderzoek, voor het opzetten van 
studies ter ondersteuning van deze 
activiteiten, voor publicaties en uitwisseling 
van informatie en voor 
opleidingsactiviteiten ter bevordering van 
de overdracht van technologie.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 2.

Amendement 20
Bijlage II, Financieringssystemen, Financieringssystemen voor andere gebieden

2. FINANCIERINGSSYSTEMEN VOOR 
ANDERE GEBIEDEN

1. FINANCIERINGSSYSTEMEN 

De activiteiten in het raam van het Euratom-
kaderprogramma op andere gebieden dan 
fusie-energie worden gefinancierd via een 
waaier van "financieringssystemen". Deze 
systemen worden, alleen of in combinatie, 
gebruikt ter financiering van verschillende 
categorieën van via het kaderprogramma 
uitgevoerde acties.

De activiteiten in het raam van het Euratom-
kaderprogramma worden gefinancierd via 
een waaier van "financieringssystemen". 
Deze systemen worden, alleen of in 
combinatie, gebruikt ter financiering van 
verschillende categorieën van via het 
kaderprogramma uitgevoerde acties.

Motivering

Aangezien fusie niet door EU-gemeenschapsgelden zal worden gefinancierd.


