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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină, în general, obiectivele propunerii de regulament al Consiliului de 
instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul 
de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului 
Euratom. Acest regulament va prevedea noi acțiuni și o continuitate a măsurilor UE finanțate 
în cadrul Instrumentului pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (2014-2020).

UE trebuie să asigure în continuare un nivel ridicat de securitate nucleară în vecinătatea sa și 
în întreaga lume, așa cum face pentru cele 28 de state membre ale sale. Accidentele produse la 
Cernobîl (1986) și Fukushima (2011) au avut consecințe în materie de sănătate publică și în 
plan politic la nivel mondial; prin urmare, UE ar trebui să depună în continuare eforturi pentru 
a utiliza experiența sa îndelungată în materie de utilizare civilă a energiei nucleare în acest 
domeniu și pentru a sprijini eforturile internaționale în vederea respectării standardelor de 
siguranță nucleară și activitățile conexe.

Propunerea Comisiei se axează pe asistența financiară și pe măsuri conexe care vizează 
promovarea unei securități nucleare și a unei siguranțe nucleare eficace la nivel mondial, în 
special promovarea unei veritabile culturi în materie de securitate nucleară, punerea în 
aplicare a celor mai înalte standarde în materie de securitate nucleară și de radioprotecție și 
îmbunătățirea continuă a securității nucleare, gestionarea responsabilă și în condiții de 
siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și dezafectarea și 
reabilitarea fostelor situri și instalații nucleare, instituirea unor sisteme de control de garanții 
eficiente și eficace.

În ceea ce privește contextul acțiunii externe a UE, angajamentele privind siguranța nucleară, 
neproliferarea și securitatea nucleară, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă și interesul 
general al UE ar trebui să joace un rol esențial în orientarea programării acțiunilor în temeiul 
prezentului regulament, după cum se prevede în principiile acțiunilor externe ale Uniunii, 
prevăzute la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. 

Instrumentul ar trebui să abordeze în continuare interesele în materie de politică externă ale 
UE, nevoile și prioritățile stabilite pe baza acordurilor de parteneriat sau a angajamentelor 
internaționale, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și al 
Grupului G7 pentru siguranță și securitate nucleară (GNSG). 

Raportorul subliniază rolul strategic constant al SEAE în materie de programare și ciclu de 
management în ceea ce privește coordonarea, coerența și compatibilitatea acestor măsuri cu 
alte acțiuni ale UE (de exemplu, actualul Instrument care contribuie la stabilitate și pace sau 
viitorul Regulament privind NDICI - Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare 
și cooperare internațională), respectând spiritul și litera convențiilor și tratatelor 
internaționale, precum și reacția sa flexibilă la evoluțiile de pe plan internațional (de exemplu, 
Planul comun de acțiune cuprinzător privind Iranul) și sprijinirea dialogului politic și a 
eforturilor diplomatice ale Uniunii față de partenerii săi, în special, țările din imediata sa 
vecinătate. 

Raportorul subliniază valoarea adăugată a UE, în comparație cu posibilele acțiuni individuale 
ale statelor membre ale UE, și efectul de pârghie politică pe care îl poate avea acesta.
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Esențial este faptul că proiectul de aviz propune, de asemenea, să adauge dispoziții care ar 
dezvolta capacitățile UE de promovare a unei culturi eficace a securității nucleare și ar 
implementa cele mai înalte standarde în materie de securitate nucleară și radioprotecție, în 
special în vecinătatea imediată a UE. Monitorizarea și supravegherea siturilor nucleare, încă 
de la început, trebuie asigurată prin mecanisme ale UE sau ale altor organisme internaționale 
relevante în acest domeniu, cum ar fi AIEA. Amendamentele urmăresc să definească și să 
finanțeze măsuri pentru punerea în aplicare a recomandărilor privind testele de rezistență 
pentru centralele nucleare și să prevadă mecanismele de monitorizare relevante în ceea ce 
privește centralele nucleare aflate în construcție în vecinătatea imediată a UE. În plus, ar 
trebui introdus principiul condiționalității, pentru ca sprijinul general acordat de UE unei țări 
să fie condiționat de nivelul de cooperare și de deschidere al acesteia din urmă în domeniul 
securității nucleare. Pentru a da un exemplu concret, centrala nucleară de la Ostroveț, din 
Belarus, ar trebui să intre sub incidența acestui mecanism1.

În ceea ce privește noile domenii de sprijin propuse mai sus, raportorul propune majorarea 
bugetului prevăzut de la 300 de milioane EUR la 350 de milioane EUR.

Raportorul reamintește că provizionarea garanției pentru acțiune externă pentru împrumuturile 
acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament (EINS) 
este finanțată în temeiul aceluiași regulament (IENS), dar sub rezerva respectării normelor 
stabilite la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul NDICI.

În conformitate cu articolul 203 din Tratatul Euratom, Parlamentul European este doar 
consultat și, prin urmare, nu este implicat într-o procedură legislativă ordinară.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care 
este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin urmare, angajamentele 
privind siguranța nucleară, 
neproliferarea și securitatea nucleară, 
precum și obiectivele de dezvoltare 
durabilă și interesul general al Uniunii ar 
trebui să joace un rol vital în orientarea 
programării acțiunilor în temeiul 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)), 
punctul 15; JO C 224, 27.6.2018, pp. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456
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prezentului regulament.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivele secundare ale 
programului ar trebui să includă 
finanțarea unei tranziții echitabile pentru 
foștii angajați și comunitățile locale care 
se confruntă cu șomajul ca urmare a 
dezafectării unor amplasamente nucleare 
nesigure.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comunitatea ar trebui să continue 
cooperarea strânsă, în conformitate cu 
capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu 
Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică (AIEA), în ceea ce privește 
securitatea nucleară și controlul de garanții 
nucleare, pentru promovarea obiectivelor 
prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7.

(6) Comunitatea ar trebui să continue 
cooperarea strânsă, în conformitate cu 
capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu 
Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică (AIEA), cu NATO și cu 
autoritățile statelor membre, în ceea ce 
privește securitatea nucleară și controlul de 
garanții nucleare, pentru promovarea 
obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 
3 și 7. Instrumentul ar trebui să 
promoveze, de asemenea, cooperarea 
internațională pe baza convențiilor 
privind securitatea nucleară și 
gestionarea deșeurilor radioactive.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul instrument ar trebui să 
prevadă acțiuni de sprijinire a acestor 
obiective și să se bazeze pe acțiunile 
sprijinite anterior în temeiul 
Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424

referitoare la securitatea nucleară și 
controlul de garanții nucleare în țările terțe, 
în special în țările în curs de aderare, țările 
candidate și țările potențial candidate.

(7) Prezentul instrument ar trebui să 
prevadă acțiuni de sprijinire a acestor 
obiective și să se bazeze pe acțiunile 
sprijinite anterior în temeiul 
Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424

referitoare la securitatea nucleară, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor radioactive, dezafectarea în 
condiții de siguranță și reabilitarea 
fostelor amplasamente nucleare și
controlul de garanții nucleare în țările terțe, 
în special în țările în curs de aderare, țările 
candidate și țările potențial candidate, în 
spațiul de vecinătate, în sensul 
[Regulamentului privind IVCDCI] 
(„spațiul de vecinătate”), precum și în 
țările partenere care au încheiat acorduri 
de asociere, parteneriat și cooperare cu 
Uniunea.

__________________ __________________

24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al 
Consiliului din 13 decembrie 2013 privind 
instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al 
Consiliului din 13 decembrie 2013 privind 
instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să se bazeze pe 
consultarea, acolo unde este cazul, cu 
autoritățile relevante ale statelor membre și 
pe dialogul cu țările partenere.

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să se bazeze pe 
consultarea cu autoritățile relevante ale 
Uniunii și ale statelor membre și pe un 
dialog eficace și orientat către rezultate cu 
țările partenere. Dacă un astfel de dialog 
nu permite găsirea unei soluții la 
preocupările Uniunii în materie de 
securitate nucleară, finanțarea externă în 
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temeiul prezentului regulament, [a 
Regulamentului privind IVCDCI] și [a 
Regulamentului IPA III] ar trebui 
suspendată temporar sau nu ar trebui 
acordată. În plus, Uniunea ar trebui să fie 
pregătită să răspundă preocupărilor 
legitime ale statelor membre în ceea ce 
privește securitatea nucleară a noilor 
centrale nucleare, în special a celor 
construite în țările în curs de aderare, în 
țările candidate și în țările potențial 
candidate, precum și în spațiul de 
vecinătate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ca parte a acestui instrument, 
Uniunea ar putea sprijini organismele de 
reglementare în domeniul nuclear în 
efectuarea testelor de rezistență bazate pe 
acquis-ul Uniunii în domeniul securității 
nucleare, precum și măsuri ulterioare de 
punere în aplicare, în special cele legate 
de centralele nucleare care sunt în 
construcție în țările în curs de aderare, în 
țările candidate și în țările potențial 
candidate, precum și în spațiul de 
vecinătate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ori de câte ori este posibil și 
adecvat, rezultatele acțiunii externe a 
Comunității ar trebui să fie monitorizate și 
evaluate pe baza unor indicatori definiți în 

(9) Ori de câte ori este posibil și 
adecvat, rezultatele acțiunii externe a 
Comunității ar trebui să fie monitorizate și 
evaluate pe baza unor indicatori definiți în 
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prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări 
și măsurabili, adaptați particularităților și 
obiectivelor instrumentului și, de 
preferință, bazați pe cadrul de rezultate al 
țării partenere.

prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări 
și măsurabili, adaptați particularităților și 
obiectivelor instrumentului și, de 
preferință, bazați pe cadrul de rezultate al 
țării partenere. Uniunea ar trebui să 
instituie și să finanțeze mecanismele de 
monitorizare regulată necesare (de 
exemplu, echipe de experți sau misiuni ale 
Uniunii) pentru a supraveghea punerea în 
aplicare a recomandărilor privind testele 
de rezistență pentru noile centrale 
nucleare, în special pentru cele în curs de 
construcție în vecinătatea imediată a 
Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Trimiterile la instrumentele
Uniunii de la articolul 9 din 
Decizia 2010/427/UE a Consiliului32 ar 
trebui interpretate ca trimiteri la prezentul 
regulament și la regulamentele 
menționate în prezentul regulament.
Comisia ar trebui să se asigure că 
prezentul regulament este pus în aplicare 
în conformitate cu rolul SEAE, astfel cum 
este prevăzut în respectiva decizie.

(18) Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de
securitate ar trebui să garanteze 
coordonarea politică generală a acțiunii 
externe a Uniunii, garantând unitatea, 
coerența și eficacitatea sa, în special prin 
prezentul regulament. SEAE ar trebui să 
contribuie la ciclul de programare și 
gestionare pentru prezentul regulament, 
pe baza obiectivelor de politică stabilite la 
articolul 2.

_________________

32 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 
26 iulie 2010 privind organizarea și 
funcționarea Serviciului European de 
Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, 
p. 30).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul prezentului regulament 
este de a completa activitățile de cooperare 
din domeniul nuclear care sunt finanțate în 
temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], 
în special pentru a sprijini promovarea unui 
nivel ridicat de securitate nucleară și de 
radioprotecție, precum și aplicarea unor 
controale de garanții nucleare eficace și 
eficiente asupra materialelor nucleare în 
țările terțe, pe baza activităților din cadrul 
Comunității și în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament.

1. Obiectivul prezentului regulament 
este de a completa activitățile de cooperare 
din domeniul nuclear care sunt finanțate în 
temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], 
în special pentru a sprijini promovarea unui 
nivel ridicat de securitate nucleară, 
radioprotecție, standarde de transparență, 
precum și aplicarea unor controale de 
garanții nucleare eficace și eficiente asupra 
materialelor nucleare în țările terțe, pe baza 
activităților din cadrul Comunității și în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. Cooperarea asigurată de 
Uniune în domeniul securității nucleare și 
garanțiile prevăzute în prezentul 
regulament nu au ca scop promovarea 
energiei nucleare și, prin urmare, nu 
trebuie interpretate ca o măsură de 
promovare a acestei surse de energie în 
țările terțe.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei culturi a 
securității nucleare eficace și punerea în 
aplicare a celor mai înalte standarde de 
securitate nucleară și de radioprotecție, 
precum și îmbunătățirea continuă a 
securității nucleare;

(a) promovarea unei culturi a 
securității nucleare eficace și a 
radioprotecției și punerea în aplicare a 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de radioprotecție, precum și 
îmbunătățirea continuă a securității 
nucleare; închiderea anticipată, atunci 
când facilitatea sau instalația nucleară nu 
poate fi modernizată pentru a îndeplini pe 
deplin standardele internaționale 
acceptate de securitate nucleară;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive, precum și 
dezafectarea și reabilitarea fostelor 
amplasamente și instalații nucleare;

(b) gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a deșeurilor 
radioactive, inclusiv a combustibilului uzat 
(respectiv pretratarea, tratarea, 
prelucrarea, depozitarea și eliminarea), 
precum și dezafectarea și reabilitarea în 
condiții de securitate a fostelor 
amplasamente și instalații nucleare, 
precum și a amplasamentelor tradiționale 
legate de extracția de uraniu sau de 
obiecte și materiale radioactive 
scufundate;

Justificare

Având în vedere pierderea anexei la actualul Regulament nr. 237/2014 al Consiliului ICSN, 
în cadrul căreia au fost detaliate criteriile și prioritățile, este în prezent important să se 
elaboreze obiectivele stabilite la articolul 2 din acest nou regulament. Acest amendament 
urmărește să reintroducă pur și simplu anumite dispoziții care au făcut parte din 
Regulamentul nr. 237/2014 al Consiliului ICSN.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituirea unor sisteme de control 
de garanții eficiente și eficace.

(c) instituirea unor sisteme de control 
de garanții eficiente, eficace și 
transparente, în care sunt implicate și 
autoritățile naționale responsabile de 
combaterea proliferării, inclusiv 
finanțarea unor evaluări cuprinzătoare 
ale riscurilor și ale siguranței centralelor 
nucleare („teste de rezistență”), punerea 
în aplicare a recomandărilor formulate în 
urma acestor teste de rezistență, pe baza 
acquis-ului Uniunii, și a altor măsuri de 
monitorizare conexe, în special a celor din 
țările în curs de aderare, din țările 
candidate și din țările potențial candidate, 
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precum și din spațiul de vecinătate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) comunicarea către public a 
modului în care programul a îmbunătățit 
securitatea nucleară și a dezafectat cu 
succes fostele amplasamente nucleare.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament în 
perioada 2021-2027 este de 
300 de milioane EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament în 
perioada 2021-2027 este de 
350 de milioane EUR în prețuri curente.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
comunicările Comisiei sau comunicările 
comune ale Comisiei și ale Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate constituie 

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
comunicările Comisiei sau comunicările 
comune ale Comisiei și ale Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și 
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cadrul general de politică pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

acquis-ul Uniunii în materie de securitate 
nucleară constituie cadrul general de 
politică pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele indicative multianuale 
au drept scop asigurarea unui cadru coerent 
pentru cooperarea dintre Comunitate și țara 
terță sau regiunea parteneră în cauză, în 
conformitate cu scopul general și domeniul 
de aplicare, cu obiectivele, principiile și 
politica Comunității și pe baza cadrului de 
politică menționat la articolul 5.

2. Programele indicative multianuale 
au drept scop asigurarea unui cadru coerent 
pentru cooperarea dintre Comunitate și țara 
terță, regiunea parteneră sau organizația 
internațională în cauză, în conformitate cu 
scopul general și domeniul de aplicare, cu 
obiectivele, principiile și politica 
Comunității și pe baza cadrului de politică 
menționat la articolul 5.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Programele indicative multianuale 
reflectă scopurile și obiectivele 
Comunității în cadrul organizațiilor 
internaționale, astfel cum sunt menționate 
la articolul 5, valorificând cunoștințele și 
experiența programului în domeniul 
securității nucleare în cadrul 
organizațiilor internaționale relevante.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planurile de acțiune, măsurile (a) măsurile individuale și măsurile de 
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individuale și măsurile de sprijin pentru 
care finanțarea din partea Uniunii nu 
depășește 10 milioane EUR;

sprijin pentru care finanțarea din partea 
Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cheltuielile legate de asigurarea 
unei tranziții echitabile pentru foștii 
angajați și pentru comunități în 
dezafectarea unui amplasament nuclear.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Toate produsele și materialele 
finanțate în temeiul prezentului regulament 
pot să provină din țările respective și în 
condițiile specificate la alineatul (1).

2. Toate produsele și materialele 
finanțate în temeiul prezentului regulament 
pot să provină din țările respective și în 
condițiile specificate la alineatul (1) și la 
articolul 11a.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Condiționalitatea și suspendarea 
asistenței

1. Asistența Uniunii în temeiul 
prezentului regulament este condiționată 
de respectarea de către țara parteneră în 
cauză a următoarelor convenții și tratate:

(a) convențiile internaționale 
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relevante din cadrul AIEA;

(b) Convenția privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontalier, adoptată la Espoo, 
Finlanda, la 25 ianuarie 1991, și 
Convenția privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziei 
și accesul la justiție în probleme de mediu, 
semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 
iunie 1998, și modificările lor ulterioare;

(c) Tratatul cu privire la 
neproliferarea armelor nucleare și 
protocoalele adiționale la acesta;

(d) angajamentele asumate în cadrul 
acordurilor de parteneriat și de asociere 
cu Uniunea;

(e) angajamentele privind punerea în 
aplicare a testelor de rezistență și 
măsurile conexe.

2. În cazul nerespectării condițiilor 
enumerate la alineatul (1), asistența 
financiară a Uniunii în temeiul 
prezentului regulament și al 
[Regulamentului privind IVDCI] sau al 
[Regulamentului IPA III], dacă este 
cazul, este reexaminată și poate fi 
restricționată sau suspendată temporar.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de acte juridice și de acte
de reglementare elaborate, introduse și/sau 
revizuite; și

(a) actele juridice și actele de 
reglementare elaborate, introduse și/sau 
revizuite; și

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de studii de proiectare, de 
concept sau de fezabilitate în vederea 
înființării unor instalații care să fie 
conforme cu cele mai înalte standarde de 
securitate nucleară.

(b) studiile de proiectare, de concept 
sau de fezabilitate în vederea înființării 
unor instalații care să fie conforme cu cele 
mai înalte standarde de securitate nucleară.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) punerea în aplicare a unor măsuri 
de îmbunătățire a securității nucleare și a 
gestionării deșeurilor radioactive, pe baza 
celor mai înalte standarde de siguranță, 
inclusiv a recomandărilor privind 
evaluarea internațională inter pares.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) măsura în care publicul, în țările 
partenere, a fost informat cu privire la 
program.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică în 
conformitate cu Decizia 2010/427/UE.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
garantează coordonarea politică generală 
a acțiunii externe a Uniunii, garantând 
unitatea, coerența și eficacitatea sa, în 
special prin prezentul regulament. SEAE 
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contribuie la ciclul de programare și 
gestionare pentru prezentul regulament, 
pe baza obiectivelor de politică stabilite la 
articolul 2.
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