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6.9.2018 A8-0258/37 

Amendamentul  37 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Unul dintre obiectivele Comunității 

Europene a Energiei Atomice (denumită 

în continuare „Comunitatea”) este de a 

contribui la ridicarea nivelului de trai în 

statele membre, inclusiv prin promovarea 

și facilitarea cercetării nucleare în statele 

membre, precum și prin completarea 

acesteia prin desfășurarea unui program de 

cercetare și formare al Comunității. 

(1) Unul dintre obiectivele Uniunii 

(denumită în continuare „Uniunea”) este 

de a contribui la ridicarea nivelului de trai 

în statele membre, inclusiv prin 

promovarea și facilitarea cercetării în 

statele membre, precum și prin 

completarea acesteia prin desfășurarea unui 

program de cercetare și formare al Uniunii. 

 [Dacă amendamentul se adoptă, 

denumirea „Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice („Comunitatea”) se va 

înlocui cu „Uniunea Europeană 

(„Uniunea”) în întregul text.] 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Amendamentul  38 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a)  Având în vedere că, în 

conformitate cu Tratatul de instituire a 

Comunității Europene a Energiei 

Atomice, nu se aplică procedura 

legislativă ordinară, Parlamentul 

European nu este considerat a fi pe picior 

de egalitate cu Consiliul atunci când 

adoptă legislația în domeniul nuclear. 

Or. en 

Justificare 

Deciziile din cadrul programelor de cercetare și de formare ale Uniunii în domeniul energiei nucleare nu 

urmează un proces democratic, deoarece nu se aplică procedura de codecizie. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Amendamentul  39 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cercetarea nucleară poate contribui 

la prosperitatea socială și economică și la 

sustenabilitatea mediului prin 

îmbunătățirea securității nucleare, a 

siguranței și a radioprotecției. La fel de 

importantă este contribuția potențială a 

cercetării în domeniul nuclear la 

decarbonizarea pe termen lung a 

sistemului energetic în condiții de 

siguranță, eficiență și securitate. 

(2) Cercetarea nucleară poate contribui 

la îmbunătățirea securității nucleare, a 

siguranței și a radioprotecției. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Amendamentul  40 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

Euratom este de a desfășura activități de 

cercetare și formare în domeniul nuclear, 

cu accent pe îmbunătățirea continuă a 

securității nucleare, a siguranței nucleare și 

a radioprotecției, și în special de a 

contribui potențial la decarbonizarea pe 

termen lung a sistemului energetic, în 

condiții de siguranță, eficiență și 

securitate. Obiectivul general este pus în 

aplicare prin activitățile specificate în 

anexa I sub formă de acțiuni directe și 

indirecte, care urmăresc obiectivele 

specifice stabilite la alineatele (2) și (3) din 

prezentul articol. 

1. Obiectivul general al programului 

Euratom este de a desfășura activități de 

cercetare și formare în domeniul nuclear, 

cu accent pe îmbunătățirea securității 

nucleare, a siguranței nucleare și a 

radioprotecției. Obiectivul general este pus 

în aplicare prin activitățile specificate în 

anexa I sub formă de acțiuni directe și 

indirecte, care urmăresc obiectivele 

specifice stabilite la alineatele (2) și (3) din 

prezentul articol. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Amendamentul  41 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să realizeze progrese în direcția 

demonstrării fezabilității fuziunii ca sursă 

de energie prin exploatarea instalațiilor 

de fuziune existente și viitoare; 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Amendamentul  42 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) să pună bazele viitoarelor centrale 

de fuziune nucleară prin dezvoltarea de 

materiale, de tehnologii și de modele 

conceptuale; 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Amendamentul  43 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pachetul financiar pentru implementarea 

programului Euratom este de 770 220 000 

EUR. Această sumă se distribuie după cum 

urmează: 

Pachetul financiar pentru implementarea 

programului Euratom este de 

420 386 000 EUR. Această sumă se 

distribuie după cum urmează: 

Or. en 

Justificare 

Reducerea bugetului total reflectă modificările la obiectivele generale ale programului, și anume 

eliminarea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii. Totodată, resursele prevăzute 

pentru asigurarea siguranței centralelor nucleare existente și viitoare sunt direcționate către stimularea 

cercetării și formării la nivelul Uniunii în domeniul dezafectării, precum și în direcția radioprotecției. 

 


