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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază faptul că pachetul 
financiar menționat în propunerea 
legislativă are doar un caracter indicativ 
pentru autoritatea legislativă și nu poate 
fi stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra 
regulamentului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii1 și Rezoluția sa din 
23 octombrie 2012 susținând atingerea 
unui rezultat pozitiv al procedurii de 
aprobare a cadrului financiar multianual 
2014-20201; reamintește că este necesar 
să se prevadă resurse suplimentare 
suficiente în următorul CFM pentru a 
permite Uniunii să își realizeze prioritățile 
politice existente și noile sarcini prevăzute 
în Tratatul de la Lisabona să facă față 
evenimentelor neprevăzute; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
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acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0360.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare până 
la atingerea unui stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, asigurând, în același timp, 
aplicarea celor mai înalte standarde de 
securitate. Pe baza estimărilor disponibile, 
finalizarea lucrărilor de dezafectare va 
necesita resurse financiare suplimentare 
considerabile.

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare până 
la atingerea unui stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, asigurând, în același timp, 
aplicarea celor mai înalte standarde de 
securitate. Pe baza estimărilor disponibile, 
finalizarea lucrărilor de dezafectare va 
necesita resurse financiare suplimentare 
considerabile, ținând seama totodată de 
responsabilitatea financiară comună a 
Uniunii și a acestor state membre.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cu toate că închiderea tuturor 
unităților în cauză a avut loc în termenele 
corespunzătoare, unele programe de 
dezafectare continuă să întâmpine 
amânări care sunt dăunătoare din punct 
de vedere economic și inacceptabile din 
punct de vedere politic; acest lucru ar 
trebui abordat printr-un plan de 
dezafectare revizuit și detaliat.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Întrucât unele programe nu au 
declanșat încă modificările 
organizaționale necesare pentru 
dezafectarea efectivă, ar trebui să se 
asigure că are loc transformarea necesară 
a structurilor organizaționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Valoarea creditelor alocate 
programelor, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice pot fi revizuite pe baza 
rezultatelor raportului de evaluare la 
mijlocul perioadei, asigurând că nu se va 
pune în pericol respectarea celor mai 
înalte standarde în materie de siguranță și 
procesul constant de dezafectare, în 
conformitate cu planurile respective de 
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dezafectare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Ar trebui să se ia în considerare în 
mod corespunzător Raportul special nr. 
16/2011 al Curții de Conturi Europene: 
Asistența financiară acordată de Uniunea 
Europeană pentru dezafectarea unor 
centrale nucleare din Bulgaria, Lituania 
și Slovacia: Realizări și provocări viitoare, 
care include concluzii și recomandări. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Dezafectarea centralelor nucleare care 
fac obiectul prezentului regulament trebuie
să se realizeze prin recurgerea la cele mai 
bune cunoștințe tehnice disponibile și cu 
respectarea naturii și a specificațiilor 
tehnologice ale unităților care urmează a fi 
închise, pentru a se asigura cea mai mare 
eficiență posibilă.

(9) Dezafectarea centralelor nucleare care 
fac obiectul prezentului regulament ar 
trebui să se realizeze prin recurgerea la 
cele mai bune cunoștințe tehnice 
disponibile, cu respectarea naturii și a 
specificațiilor tehnologice ale unităților 
care urmează a fi închise și prin evaluări 
detaliate ale progreselor înregistrate de 
procesele de dezafectare și atenuare, 
pentru a se asigura cea mai mare eficiență 
posibilă.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia va garanta o gestiune a 
fondurilor Uniunii care să fie total 
transparentă, responsabilă și supusă 
controlului democratic în ceea ce privește 
contribuția acestora, scontată sau reală, 
la îndeplinirea obiectivelor generale ale 
programelor. În special, ar trebui 
soluționate problemele critice de ordin 
managerial, juridic, financiar și tehnic, 
sau ar trebui adoptate măsuri pentru a le 
soluționa.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate și fără a expune unui risc 
excesiv sănătatea lucrătorilor și a 
populației.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 2014 -
2020 se ridică la 552 947 000 EUR la 
prețurile curente.

(1) Având în vedere pierderile suportate 
din cauza închiderii anticipate a unităților 
și pentru a respecta cele mai înalte 
standarde de securitate, suma de referință 
financiară indicativă astfel cum este 
definită la punctul [18] din Acordul 
Interinstituțional din XX/201z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiunile 
bugetare și buna gestiune financiară 
pentru punerea în aplicare a programului
pentru perioada 2014-2020 nu depășește 
[...] EUR în prețuri constante la nivelul 
anului 2011. Acest pachet financiar este 
doar o ilustrare a voinței autorității 
legislative și nu aduce atingere 
competențelor autorității bugetare astfel 
cum sunt definite de TFUE.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară fără a aduce atingere 
dispozițiilor din Regulamentul de stabilire 
a cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și din Acordul 
interinstituțional din xxx/201z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această sumă se distribuie între 
programele Kozlodui, Ignalina și Bohunice 

Această sumă se distribuie, cu titlu 
indicativ, între programele Kozlodui, 
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după cum urmează: Ignalina și Bohunice după cum urmează:
(a) 208 503 000 EUR pentru programul 
Kozlodui pentru perioada 2014 – 2020;

(a) 37,7 % pentru programul Kozlodui 
pentru perioada 2014 – 2020;

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(a) 41,5 % EUR pentru programul Ignalina 
pentru perioada 2014 – 2017;

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

(a) 20,8 % pentru programul Bohunice 
pentru perioada 2014 – 2017.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

(2) Comisia va examina performanța 
programului, va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8 pentru 
a asigura că programarea financiară și 
alocarea de resurse financiare se bazează 
pe nevoile și capacitatea de absorbție 
efective. Pe baza rezultatelor acestei 
evaluări, Comisia poate revizui valoarea 
creditelor alocate programului, precum și 
perioada de programare și distribuția 
creditelor între programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice, respectând totodată 
pe deplin prerogativele autorității 
bugetare în cadrul procedurii bugetare 
anuale.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere pierderile considerabile 
ca urmare a închiderii anticipate a 
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unităților, se depun toate eforturile pentru 
a continua, la un nivel suficient, practica 
de cofinanțare instituită în cadrul 
asistenței de preaderare și asistența 
acordată în perioada 2007-2013 în ceea ce 
privește activitățile de dezafectare 
întreprinse de toate cele trei state membre, 
precum și pentru a atrage alte surse de 
cofinanțare, după caz.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile pot fi utilizate și pentru 
pregătirea construirii unei instalații de 
depozitare definitivă. Măsurile vizând 
atenuarea consecințelor ca urmare a 
închiderii reactoarelor nucleare sau a 
dezafectării nu pot beneficia de finanțare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea financiară poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile pentru asistența 
tehnică și administrativă necesare în 
vederea asigurării tranziției către program a 
măsurilor adoptate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 al 
Consiliului, al Regulamentului (Euratom) 
nr. 549/2007 și al 
Regulamentului (Euratom) nr. 647/2010 al 
Consiliului.

Alocarea financiară poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile pentru asistența 
tehnică și administrativă necesare în 
vederea asigurării tranziției către program a 
măsurilor adoptate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 al 
Consiliului, al Regulamentului (Euratom) 
nr. 549/2007 și al 
Regulamentului (Euratom) nr. 647/2010 al 
Consiliului. Alocarea financiară nu 
acoperă alte măsuri în afara celor 
menționate la prezentul articol și la 
articolul 2.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Conflictele legate de interpretările 
diferite ale tratatelor și cele referitoare la 
atribuirea de contracte fac obiectul unei 
proceduri de conciliere. 
Întârzierile astfel generate pot conduce la 
suspendarea plăților și reducerea 
fondurilor alocate. Comisia prezintă 
Parlamentului European un raport anual 
cu privire la această chestiune.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat.

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat care include 
obiectivele specifice, calendarul 
proiectelor, structurile costurilor 
proiectelor, proporțiile cofinanțării și un 
plan financiar general care identifică 
sursele pentru partea națională a 
finanțării pe termen lung.

Justificare

Obiectivele și termenele ar trebui respectate în mod strict de către toate părțile în cadrul 
proceselor de dezafectare, o structură organizațională eficientă ar trebui să consolideze 
programele, o finanțare suficientă ar trebui asigurată de la bugetul UE și de la bugetele 
naționale, prin care trebuie acoperite chiar și barierele tehnice și de siguranță imprevizibile 
care apar pe parcursul procesului de dezafectare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2



PE498.148v02-00 12/17 AD\922730RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1).
Comisia poate decide, în momentul
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial 
asistența financiară din partea Uniunii
până la îndeplinirea satisfăcătoare a 
condițiilor ex ante.

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1), în 
special dacă problemele critice de ordin 
managerial, juridic, financiar și tehnic au 
fost soluționate sau dacă au fost adoptate 
măsuri pentru a le soluționa. Evaluarea 
include un aviz din partea ENSREG 
(Grupul european de reglementare pentru 
siguranța nucleară). În cazul în care 
există un aviz motivat al Comisiei cu 
privire la neîndeplinirea condiției 
menționate la alineatul (1) litera (a) sau 
în cazul în care respectarea condițiilor 
prevăzute la alineatul (1) literele (b) sau 
(c) nu este satisfăcătoare, decizia de 
suspendare integrală sau parțială a 
asistenței financiare din partea Uniunii
poate fi luată în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (2). O astfel de 
decizie se repercutează asupra adoptării 
programului anual de lucru din 2014.
Contravaloarea asistenței suspendate se 
definește conform criteriilor prevăzute în 
actul menționat la articolul 6 
alineatul (2).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la data de 31 martie a anului 
care urmează fiecărui exercițiu financiar, 
statele membre redactează un raport 
privind utilizarea pachetului financiar. 
Aceste rapoarte, certificate de instituțiile 
naționale de control, sunt prezentate 
Comisiei și Consiliului pentru a fi anexate 
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la procedura generală de descărcare de 
gestiune a Uniunii.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia sau reprezentanții acesteia și 
Curtea de Conturi au competența de a 
audita, pe baza documentelor și la fața 
locului, toți beneficiarii de subvenții, 
contractorii și subcontractorii care au 
primit fonduri din partea Uniunii.

(2) Comisia sau reprezentanții acesteia, 
instituțiile naționale de control ale statelor 
membre în care sunt situate centralele 
nucleare care urmează să fie dezafectate
și Curtea de Conturi au competența de a 
audita, pe baza documentelor și la fața 
locului, toți beneficiarii de subvenții, 
contractorii și subcontractorii care au 
primit fonduri din partea Uniunii.
Rezultatele acestor activități de audit se 
comunică Parlamentului European.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) poate desfășura verificări și 
inspecții la fața locului în cazul 
operatorilor economici vizați direct sau 
indirect de astfel de finanțări, în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
pentru a determina dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii Europene în legătură 
cu un acord sau cu o decizie de acordare a 
unei subvenții, sau cu un contract privind o 
finanțare din partea Uniunii.

Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) poate desfășura verificări și 
inspecții la fața locului în cazul 
operatorilor economici vizați direct sau 
indirect de astfel de finanțări, în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
pentru a determina dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii Europene în legătură 
cu un acord sau cu o decizie de acordare a 
unei subvenții, sau cu un contract privind o 
finanțare din partea Uniunii. Rezultatele 
acestor verificări și inspecții se comunică 
Parlamentului European.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere primelor două 
paragrafe, acordurile de cooperare cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
acordurile și deciziile de acordare a unei 
subvenții și contractele rezultate din 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament trebuie să împuternicească în 
mod expres Comisia, Curtea de Conturi și 
OLAF să efectueze astfel de audituri, 
controale și inspecții la fața locului.

Fără a aduce atingere primelor două 
paragrafe, acordurile de cooperare cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
acordurile și deciziile de acordare a unei 
subvenții și contractele rezultate din 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament împuternicesc în mod expres
Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să 
efectueze astfel de audituri, controale și 
inspecții la fața locului și garantează 
comunicarea rezultatelor acestora către 
Parlamentul European.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a 
acesteia din partea Uniunii, în vederea 
luării unei decizii de modificare sau de 
suspendare a măsurilor. Evaluarea 
abordează și domeniile în care se pot face 
simplificări, coerența internă și externă a 
realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor.
Aceasta trebuie să țină seama de 
rezultatele evaluării impactului pe termen 
lung al măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu în 
luna mai a anului 2016, în strânsă 
cooperare cu beneficiarii, un raport de 
evaluare intermediară a realizării 
obiectivelor din cadrul tuturor măsurilor,
privind rezultatele și impactul, precum și 
eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată pentru Uniune, precum și 
eficacitatea gestionării programului, 
inclusiv gestionarea fondurilor Uniunii de 
organisme externe cum ar fi Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, în vederea luării unei decizii de 
modificare sau de suspendare a măsurilor.
Pe baza rezultatelor acestei evaluări,
Comisia poate revizui soluțiile de 
management și caracterul adecvat sau 
inadecvat al creditelor alocate 
programului, precum și distribuția 
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acestora între programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice. Aceasta ține seama 
de rezultatele evaluării impactului pe 
termen lung al măsurilor anterioare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările țin seama de progresele 
realizate în ceea ce privește indicatorii de 
performanță menționați la articolul 2
alineatul (2).

(3) Evaluările țin seama de progresele 
realizate în ceea ce privește indicatorii de 
performanță menționați la articolul 2
alineatul (2) și respectarea cerințelor 
stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera 
(c). Raportul de evaluare este depus la 
ENSREG (Grupul european de 
reglementare pentru siguranța nucleară) 
pentru reexaminare.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Evaluarea finală pentru perioada 2014-

2020
(1) Comisia realizează o evaluare ex post, 
în strânsă cooperare cu beneficiarii. 
Evaluarea respectivă examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra 
dezafectării.
(2) Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
elaborează, în strânsă cooperare cu 
statele membre și cu beneficiarii, un 
raport final de evaluare privind 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și eficacitatea măsurilor finanțate 
în ceea ce privește impactul obținut, 
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utilizarea resurselor și valoarea adăugată 
pentru Uniune.
(3) Evaluarea finală ține seama de 
progresele realizate în funcție de 
indicatorii de performanță menționați la 
articolul 2 alineatul (2).
(4) Comisia comunică concluziile acestei 
evaluări Parlamentului European și 
Consiliului.
(5) Comisia ține seama de expertiza și 
strategiile diferite în domeniul 
dezafectării utilizate de aceste state 
membre pentru a explora posibile 
modalități de armonizare a abordărilor 
procesului de dezafectare la nivelul 
Uniunii, permițând astfel acumularea în 
timp util a cunoștințelor necesare pentru 
îmbunătățirea competitivității industriei 
nucleare a Uniunii în acest domeniu.
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