
 

AM\1173531RO.docx  PE631.623v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.1.2019 A8-0406/31 

Amendamentul  31 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Accidentele nucleare grave pot 

pune în pericol sănătatea umană. Prin 

urmare, în cadrul programului ar trebui 

să se acorde cea mai mare atenție posibilă 

securității nucleare și, dacă este cazul, 

aspectelor de care se ocupă Centrul 

Comun de Cercetare (denumit în 

continuare „JRC”). 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să trecem cu vederea consecințele dramatice ale accidentelor nucleare care au 

avut loc până în prezent. 

Amendamentul este derivat din considerentul 6 al REGULAMENTULUI CONSILIULUI 

(Euratom) 2018/1563 din 15 octombrie 2018 privind Programul pentru cercetare și formare 

al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-

cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1314/2013, recent publicat (L262). 
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RO Unită în diversitate RO 

10.1.2019 A8-0406/32 

Amendamentul  32 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Cercetarea în domeniul energiei 

de fuziune este pusă în aplicare în 

conformitate cu foaia de parcurs 

europeană privind fuziunea, care 

definește cercetările și dezvoltările 

necesare pentru a stabili bazele unei 

centrale energetice de fuziune 

producătoare de energie electrică. Pe 

termen scurt sau mediu, etapa principală 

constă în construirea și exploatarea ITER; 

un program robust de cercetare în 

domeniul fuziunii completează activitățile 

europene referitoare la ITER cu scopul de 

a sprijini viitoarele operațiuni ale ITER și 

lucrările pregătitoare pentru DEMO. 

(6) Construirea și exploatarea ITER 

nu sunt vizate de acest program. 

Or. en 

Justificare 

ITER are alt temei juridic decât programul Euratom de față. Prin urmare, este important să 

se asigure că nu se face nicio confuzie între cele două programe de C&D. 
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10.1.2019 A8-0406/33 

Amendamentul  33 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Activitățile desfășurate în cadrul 

programului ar trebui să vizeze 

promovarea egalității dintre femei și 

bărbați în domeniul cercetării și inovării, 

prin abordarea, în special, a cauzelor 

profunde ale dezechilibrului de gen, 

exploatarea întregului potențial al 

cercetătorilor, atât femei, cât și bărbați, 

precum și integrarea dimensiunii de gen 

în conținutul proiectelor, pentru 

îmbunătățirea calității cercetării și pentru 

stimularea inovării. Activitățile ar trebui 

să vizeze, de asemenea, aplicarea 

principiilor referitoare la egalitatea între 

femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute 

la articolele 2 și 3 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și la articolul 8 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). 

Or. en 

Justificare 

Programul asigură promovarea efectivă a egalității de gen și a dimensiunii de gen în 

conținutul cercetării și al inovării. 

Amendamentul este derivat din REGULAMENTUL CONSILIULUI (Euratom) 2018/1563 din 

15 octombrie 2018 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a 

Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013, recent 

adoptat (L262). 
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10.1.2019 A8-0406/34 

Amendamentul  34 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a 

 Egalitatea de gen 

 Programul asigură promovarea efectivă a 

egalității de gen și a dimensiunii de gen în 

conținutul cercetării și al inovării. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul este derivat din REGULAMENTUL CONSILIULUI (Euratom) 2018/1563 din 

15 octombrie 2018 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a 

Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013, recent 

adoptat (L262). 
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10.1.2019 A8-0406/35 

Amendamentul  35 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8b 

 Principii etice 

 1. Toate activitățile de cercetare și inovare 

desfășurate în cadrul programului 

respectă principiile etice și legislația 

aplicabilă la nivel național, la nivelul 

Uniunii și la nivel internațional, inclusiv 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și Convenția europeană pentru 

apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale și protocoalele 

adiționale la aceasta. 

 Se acordă o atenție specială principiului 

proporționalității, dreptului la viața 

privată, dreptului la protecția datelor cu 

caracter personal, dreptului la integritatea 

fizică și mentală a persoanei, dreptului la 

nediscriminare și necesității de a asigura 

un nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane. 

   

 2. Activitățile de cercetare și inovare 

desfășurate în cadrul programului se 

concentrează exclusiv asupra aplicațiilor 

civile. 

Or. en 
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Justificare 

Amendamentul este derivat din REGULAMENTUL CONSILIULUI (Euratom) 2018/1563 din 

15 octombrie 2018 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a 

Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013, recent 

adoptat (L262). 

 


