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Amendamentul 7
Derek Vaughan

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. consideră că principala valoare de 
referință indicată în propunerea 
legislativă nu este compatibilă cu plafonul 
de la rubrica 1a a actualului cadru 
financiar multianual 2007-13 (CFM); ia 
act de propunerea Comisiei din 20 aprilie 
2011 (COM (2011)0226) de revizuire a 
actualului CFM în temeiul punctelor 21-
23 din Acordul interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară și buna gestiune
financiară (AII) pentru a răspunde 
nevoilor de finanțare suplimentare ale 
proiectului ITER pentru anii 2012-2013; 
dorește demararea de negocieri cu 
cealaltă componentă a autorității 
bugetare, prin intermediul tuturor 
mijloacelor prevăzute în AII, pentru a se 
ajunge la un acord rapid privind 
finanțarea programului de cercetare 
Euratom până la sfârșitul anului 2011;   
își repetă opoziția față de orice formă de 
redistribuire de la al șaptelea Program-
cadru pentru cercetare, după cum se 
propune în propunerea Comisiei, 
menționată mai sus; 

Or. en

Amendamentul 8
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) întrucât s-a demonstrat clar că 
riscurile energiei nucleare au devenit 
imposibil de gestionat;

Or. en

Amendamentul 9
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) întrucât, în ultimele decenii, s-au 
înregistrat puține progrese în domeniul 
producției de energie prin fuziune, în 
ciuda miliardelor de euro alocate din 
fondurile de cercetare ale UE;

Or. en

Amendamentul 10
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul-cadru al Comunității 
Europene a Energiei Atomice pentru 
activități de cercetare și formare în 
domeniul nuclear (2012-2013), denumit în 
continuare „Programul-cadru (2012-
2013)”, urmează să completeze alte 
acțiuni ale Uniunii în domeniul politicii
de cercetare, necesare pentru punerea în 
practică a strategiei Europa 2020 
formulate în comunicarea Comisiei din 
3 martie 2010 intitulată Europa 2020 – O 
strategie pentru creștere inteligentă, 

(2) Programul-cadru al Comunității 
Europene a Energiei Atomice pentru 
activități de cercetare și formare în 
domeniul nuclear (2012-2013), denumit în 
continuare „Programul-cadru (2012-
2013)”, ar trebui să constituie începutul 
unui proces de eliminare treptată a 
investițiilor UE în energia nucleară.
Eliminarea acestor fonduri ar urma să 
elibereze fonduri extrem de necesare 
pentru investițiile în cercetare și 
tehnologie orientate spre viitor și mult 
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durabilă și favorabilă incluziunii9, în 
special acelea privind educația, formarea, 
competitivitatea și inovarea, industria, 
ocuparea forței de muncă și mediul.

mai puțin riscante.

Or. en

Amendamentul 11
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul-cadru (2012-2013) trebuie 
să se bazeze pe realizările în direcția 
creării Spațiului European de Cercetare și 
a dezvoltării economiei și societății bazate 
pe cunoaștere în Europa, obținute în 
contextul celui de-al șaptelea Program-
cadru al Comunității adoptat prin Decizia 
2006/970/Euratom a Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
Program-cadru al Comunității Europene 
a Energiei Atomice (Euratom) pentru 
activitățile de cercetare și de formare în 
domeniul nuclear (2007-2011)10.

eliminat

__________________
10. JO L 460, 30.12.2006. p. 60.

Or. en

Amendamentul 12
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul-cadru (2012-2013) trebuie 
să contribuie la punerea în practică a 
„Uniunii inovării”, una dintre inițiativele 
emblematice ale strategiei Europa 2020, 

(4) Programul-cadru (2012-2013) trebuie 
să contribuie la punerea în practică a 
„Uniunii inovării”, una dintre inițiativele 
emblematice ale strategiei Europa 2020, 
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adoptată prin comunicarea Comisiei din 
6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării”, prin creșterea 
concurenței pentru excelența științifică și 
accelerarea implementării inovațiilor 
cheie din domeniul energiei nucleare 
pentru a răspunde provocărilor de natură 
energetică și climatică.

adoptată prin comunicarea Comisiei din 
6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării” prin începerea unui 
proces de eliminare treptată a finanțării 
acordate de UE pentru energia nucleară;

Or. en

Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul-cadru (2012-2013) trebuie
să contribuie la punerea în practică a 
„Uniunii inovării”, una dintre inițiativele 
emblematice ale strategiei Europa 2020, 
adoptată prin comunicarea Comisiei din 
6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării”, prin creșterea 
concurenței pentru excelența științifică și 
accelerarea implementării inovațiilor cheie 
din domeniul energiei nucleare pentru a 
răspunde provocărilor de natură energetică 
și climatică.

(4) Programul-cadru (2012-2013) ar trebui
să contribuie la punerea în practică a 
„Uniunii inovării”, inițiativă emblematică,
adoptată prin comunicarea Comisiei din 
6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării”, precum și a inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
parte a Strategiei Europa 2020, prin 
creșterea concurenței pentru excelența 
științifică și accelerarea transferului între 
universități și industrie și implementării 
inovațiilor-cheie din domeniul energiei 
nucleare pentru a răspunde provocărilor de 
natură energetică și climatică și, în 
general, pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea energiei nucleare.

Or. lt

Amendamentul 14
Juozas Imbrasas
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Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul-cadru (2012-2013) trebuie
să contribuie la punerea în practică a 
„Uniunii inovării”, una dintre inițiativele 
emblematice ale strategiei Europa 2020, 
adoptată prin comunicarea Comisiei din 
6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării”, prin creșterea 
concurenței pentru excelența științifică și 
accelerarea implementării inovațiilor cheie 
din domeniul energiei nucleare pentru a 
răspunde provocărilor de natură energetică 
și climatică.

(4) Programul-cadru (2012-2013) ar trebui
să contribuie la punerea în practică a 
„Uniunii inovării”, inițiativă emblematică,
adoptată prin comunicarea Comisiei din 
6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării”, precum și a inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
parte a Strategiei Europa 2020, prin 
creșterea concurenței pentru excelența 
științifică și accelerarea transferului între 
universități și industrie și implementării 
inovațiilor-cheie din domeniul energiei 
nucleare pentru a răspunde provocărilor de 
natură energetică și climatică și, în 
general, pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea energiei nucleare.

Or. lt

Amendamentul 15
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica energetică pentru Europa 
recunoaște contribuția potențială a 
energiei nucleare în sfera competitivității, 
a reducerii emisiilor de CO2 și a 
securității aprovizionării. Planul strategic 
european privind tehnologiile energetice 
(Planul SET) prezentat în comunicarea 
Comisiei din 22 noiembrie 2007 intitulată 
„Planul strategic european privind 
tehnologiile energetice (Planul SET) –
Către un viitor cu emisii reduse de 
carbon”12 accelerează dezvoltarea unui 

eliminat
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portofoliu de tehnologii cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Tehnologiile 
energeticii nucleare sunt incluse în acest 
portofoliu, deoarece au cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele în materie 
de energie și de combatere a schimbărilor 
climatice atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung.
__________________
12. COM (2007) 723 final

Or. en

Amendamentul 16
Rolandas Paksas

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica energetică pentru Europa 
recunoaște contribuția potențială a energiei 
nucleare în sfera competitivității, a 
reducerii emisiilor de CO2 și a securității 
aprovizionării. Planul strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) prezentat în comunicarea Comisiei 
din 22 noiembrie 2007 intitulată „Planul 
strategic european privind tehnologiile 
energetice (Planul SET) – Către un viitor 
cu emisii reduse de carbon” accelerează 
dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii 
cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
Tehnologiile energeticii nucleare sunt 
incluse în acest portofoliu, deoarece au cel 
mai mare potențial de a atinge obiectivele 
în materie de energie și de combatere a 
schimbărilor climatice atât pe termen scurt, 
cât și pe termen lung

(5) Politica energetică pentru Europa 
recunoaște contribuția potențială a energiei 
nucleare în sfera competitivității, a 
reducerii emisiilor de CO2, a securității 
aprovizionării și a reducerii dependenței  
de regiunile instabile ale lumii în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie. Planul 
strategic european privind tehnologiile 
energetice (Planul SET) prezentat în 
comunicarea Comisiei din 22 
noiembrie 2007 intitulată „Planul strategic 
european privind tehnologiile energetice 
(Planul SET) – Către un viitor cu emisii 
reduse de carbon” accelerează dezvoltarea 
unui portofoliu de tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon. Tehnologiile 
energeticii nucleare sunt incluse în acest 
portofoliu, deoarece au cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele în materie 
de energie și de combatere a schimbărilor 
climatice atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung

Or. lt
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Amendamentul 17
Juozas Imbrasas

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica energetică pentru Europa 
recunoaște contribuția potențială a energiei 
nucleare în sfera competitivității, a 
reducerii emisiilor de CO2 și a securității 
aprovizionării. Planul strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) prezentat în comunicarea Comisiei 
din 22 noiembrie 2007 intitulată „Planul 
strategic european privind tehnologiile 
energetice (Planul SET) – Către un viitor 
cu emisii reduse de carbon” accelerează 
dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii 
cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
Tehnologiile energeticii nucleare sunt 
incluse în acest portofoliu, deoarece au cel 
mai mare potențial de a atinge obiectivele 
în materie de energie și de combatere a 
schimbărilor climatice atât pe termen scurt, 
cât și pe termen lung

(5) Politica energetică pentru Europa 
recunoaște contribuția potențială a energiei 
nucleare în sfera competitivității, a 
reducerii emisiilor de CO2, a securității 
aprovizionării și a reducerii dependenței  
de regiunile instabile ale lumii în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie. Planul 
strategic european privind tehnologiile 
energetice (Planul SET) prezentat în 
comunicarea Comisiei din 22 
noiembrie 2007 intitulată „Planul strategic 
european privind tehnologiile energetice 
(Planul SET) – Către un viitor cu emisii 
reduse de carbon” accelerează dezvoltarea 
unui portofoliu de tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon. Tehnologiile 
energeticii nucleare sunt incluse în acest 
portofoliu, deoarece au cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele în materie 
de energie și de combatere a schimbărilor 
climatice atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung

Or. lt

Amendamentul 18
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Planul SET confirmă că, în domeniul 
fisiunii nucleare, provocările tehnologice 
principale pentru atingerea obiectivelor 
energetice convenite de Uniune pentru 
2020 sunt menținerea competitivității în 

eliminat
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tehnologiile de fisiune și asigurarea unor 
soluții pe termen lung de gestionare a 
deșeurilor. Pentru a pune în practică
viziunea privind societatea cu emisii 
reduse de dioxid de carbon la orizontul 
anului 2050, planul SET mandatează 
Comunitatea să finalizeze pregătirile 
pentru demonstrarea unei noi generații 
(„Generația IV”) de reactori de fisiune cu 
sustenabilitate ridicată. În particular, prin 
planul SET s-a creat Inițiativa industrială 
europeană pentru fisiunea nucleară 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 19
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În domeniul fuziunii, planul SET 
recunoaște importanța ITER și 
necesitatea implicării de timpuriu a 
industriei în pregătirea acțiunilor de 
demonstrație. DEMO, o centrală electrică 
de fuziune „de demonstrație” reprezintă 
un obiectiv strategic pe termen lung al 
cercetării în domeniul fuziunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Euratom a creat un program unic și pe 
deplin integrat în domeniul cercetării de 

(9) Euratom a creat un program unic și pe 
deplin integrat în domeniul cercetării de 
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fuziune care și-a asumat un rol de lider la 
nivel internațional în dezvoltarea fuziunii 
ca sursă de energie.

fuziune, care și-a asumat un rol de lider la 
nivel internațional în dezvoltarea fuziunii 
ca sursă de energie, dar ale cărui rezultate 
sunt insuficiente și ale cărui costuri sunt 
disproporționate.

Or. en

Amendamentul 21
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ca urmare a Deciziei Consiliului din 
20 decembrie 2005 privind aprobarea 
aderării Comunității Europene a Energiei 
Atomice la Acordul cadru de colaborare 
internațională în domeniul cercetării și 
dezvoltării sistemelor energetice nucleare 
din „Generația IV”, la 11 mai 2006, 
Comunitatea a aderat la acordul cadru al 
„Forumului Internațional Generația IV” 
(Generation IV International Forum -
GIF). GIF coordonează cooperarea 
multilaterală în domeniul cercetării 
preconceptuale asupra unui număr de 
sisteme nucleare avansate. Prin urmare, 
Comunitatea este angajată în cooperarea 
internațională în acest domeniu, care este, 
la rândul său, strâns legat de planul SET.

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Realizarea ITER în Europa, în eliminat
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conformitate cu acordul 
din 21 noiembrie 2006 cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale a 
Energiei de Fuziune ITER pentru 
aplicarea în comun a proiectului ITER13, 
trebuie să se situeze în centrul activităților 
de cercetare în domeniul fuziunii din 
Programul-cadru (2012-2013).
__________________
13. JO L 358,16.12.2006, p 62.

Or. en

Amendamentul 23
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Activitățile comunitare care vor 
contribui la realizarea ITER, în particular 
construirea ITER la Cadarache și 
desfășurarea activităților de cercetare-
dezvoltare privind tehnologia ITER pe 
durata Programului-cadru (2012-2013), 
vor fi coordonate de Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și de 
dezvoltare a energiei prin fuziune 
(Fuziune pentru energie), în temeiul 
Deciziei 2007/198/Euratom a Consiliului 
din 27 martie 2007 de înființare a 
întreprinderii comune europene pentru 
ITER și pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune, cu oferirea unor avantaje 
conexe14.

eliminat

__________________
14. OJ L 90, 30.3.2007, p. 58.

Or. en

Amendamentul 24
Derek Vaughan
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Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe 
întreaga durată a Programului-cadru (2012-
2013), un pachet financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 37 
din Acordul Interinstituțional din 17 mai 
2006 între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară, pe durata procedurii bugetare 
anuale.

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe 
întreaga durată a Programului-cadru (2012-
2013), un pachet financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 37 
din Acordul interinstituțional din 17 mai 
2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară (AII),
pentru autoritatea bugetară, pe durata 
procedurii bugetare anuale. La 20 aprilie 
2011, Comisia a depus o propunere (COM 
(2011)0206 de revizuire a actualului CFM 
2007-2013, în temeiul punctelor 21-23 din 
AII, pentru a răspunde nevoilor de 
finanțare suplimentare ale proiectului 
ITER pentru anii 2012-2013. Propunerea 
respectivă ar trebui să servească drept 
bază pentru un acord între cele două 
componente ale autorității bugetare, care 
ar trebui încheiat pe baza tuturor 
mijloacelor prevăzute în AII, fără a 
periclita finanțarea altor politici de la 
rubrica 1a.

Or. en

Amendamentul 25
Carl Haglund

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe 
întreaga durată a Programului-cadru (2012 
2013), un pachet financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 37 
din Acordul Interinstituțional din 17 mai 
2006 între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind disciplina bugetară și 

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe 
întreaga durată a Programului-cadru (2012-
2013), un pachet financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 37 
din Acordul interinstituțional din 17 mai 
2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina 
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buna gestiune financiară , pentru 
autoritatea bugetară, pe durata procedurii 
bugetare anuale .

bugetară și buna gestiune financiară (AII),
pentru autoritatea bugetară, pe durata 
procedurii bugetare anuale. Pentru a 
ajusta Programul-cadru (2012-2013) în 
cadrul CFM pentru anii 2012 și 2013, va 
fi necesar să se modifice CFM prin 
creșterea plafonului de la rubrica 1a cu 
650 milioane EUR în 2012 și cu 190 
milioane EUR în 2013. La 20 aprilie 
2011, Comisia a prezentat o propunere 
bazată pe punctele 21-23 din AII actual, 
care vor servi drept bază pentru negocieri. 
Un acord pentru finanțarea ITER prin 
transferuri suplimentare spre rubrica 1a 
din CFM ar permite adoptarea rapidă a 
programului de cercetare Euratom în 
2011. Dacă marja de la rubrica 2 nu este 
suficientă sau dacă nu mai sunt 
disponibile alte marje din CFM 2011 care 
să fie transferate spre rubrica 1a în 2012 
și 2013, ar trebui mobilizat instrumentul 
de flexibilitate conform punctului 27 din 
AII.

Or. en

Amendamentul 26
Carl Haglund

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru CFM 2014-2020, resursele 
financiare alocate proiectului ITER ar 
trebui fixate pentru întreaga perioadă de 
programare, astfel încât orice depășire a 
costurilor dincolo de partea de 6,6 
miliarde EUR care revine UE pentru 
perioada de construcție a ITER, care în 
momentul de față se preconizează să se 
încheie în 2020, ar trebui finanțată în
afara plafoanelor din CFM (delimitarea 
fondurilor - „ring fencing” ).
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Or. en

Amendamentul 27
Rolandas Paksas

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Centrul Comun de Cercetare („JRC”) 
trebuie să contribuie la acordarea unui 
sprijin științific și tehnologic orientat către 
utilizator pentru elaborarea, dezvoltarea, 
implementarea și monitorizarea politicilor 
Uniunii. În această privință, este necesar 
ca JRC să continue să funcționeze ca un 
centru de referință independent pentru 
știință și tehnologie pe teritoriul Uniunii 
Europene, în domeniile sale de competență 
specifice.

(17) Centrul Comun de Cercetare („JRC”) 
ar trebui să contribuie la acordarea unui 
sprijin științific și tehnologic orientat către 
utilizator pentru elaborarea, dezvoltarea, 
implementarea și monitorizarea politicilor 
Uniunii. În această privință, JRC ar trebui 
să continue să funcționeze ca un centru de 
referință independent pentru știință și 
tehnologie, cu experiență de vârf în 
materie de siguranță nucleară și 
siguranța reactoarelor, pe teritoriul 
Uniunii Europene, în domeniile sale de 
competență specifice.

Or. lt

Amendamentul 28
Juozas Imbrasas

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Centrul Comun de Cercetare („JRC”) 
trebuie să contribuie la acordarea unui 
sprijin științific și tehnologic orientat către 
utilizator pentru elaborarea, dezvoltarea, 
implementarea și monitorizarea politicilor 
Uniunii. În această privință, este necesar 
ca JRC să continue să funcționeze ca un 
centru de referință independent pentru 
știință și tehnologie pe teritoriul Uniunii 
Europene, în domeniile sale de competență 
specifice.

(17) Centrul Comun de Cercetare („JRC”) 
trebuie să contribuie la acordarea unui 
sprijin științific și tehnologic orientat către 
utilizator pentru elaborarea, dezvoltarea, 
implementarea și monitorizarea politicilor 
Uniunii. În această privință, JRC ar trebui 
să continue să funcționeze ca un centru de 
referință independent pentru știință și 
tehnologie, cu experiență de vârf în 
materie de siguranță nucleară și 
siguranța reactoarelor, pe teritoriul 
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Uniunii Europene, în domeniile sale de 
competență specifice.

Or. lt

Amendamentul 29
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune, cu obiectivul dezvoltării unei 
tehnologii care să ofere o sursă de energie 
sigură, sustenabilă, ecologică și viabilă 
din punct de vedere economic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul (3) – litera (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) fisiune nucleară și protecție împotriva 
radiațiilor, cu obiectivul de a se spori 
eficiența utilizării resurselor, rentabilitatea 
și, în special, securitatea fisiunii nucleare și 
a celorlalte utilizări ale radiației în 
industrie și în medicină.

b) fisiune nucleară și protecție împotriva 
radiațiilor, cu obiectivul de a se spori 
eficiența utilizării resurselor, rentabilitatea 
și, în special, securitatea fisiunii nucleare și 
a celorlalte utilizări ale radiației în 
industrie și în medicină. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită cercetării în 
materie de dezafectare a centralelor 
nucleare.

Or. en

Amendamentul 31
Carl Haglund
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul (1) - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă pentru implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) este de 2 
560 270 000 EUR. Această sumă se alocă 
după cum urmează (în EUR):

Suma maximă pentru implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) este de 2 
100 270 000 EUR. Această sumă se alocă 
după cum urmează (în EUR):

Or. en

Amendamentul 32
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 2 208 809 000;

– cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 10 000 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 33
Carl Haglund

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 2 208 809 000;

– cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 1 748 809 000;

Or. en

Amendamentul 34
Helga Trüpel
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fisiunea nucleară și protecția împotriva 
radiațiilor 118 245 000;

– siguranța nucleară, îmbunătățirea 
gestionării deșeurilor nucleare și protecția 
împotriva radiațiilor 118 245 000;

Or. en

Amendamentul 35
Carl Haglund

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– fisiunea nucleară și protecția împotriva 
radiațiilor 118 245 000;

– fisiunea nucleară, în special siguranța, 
îmbunătățirea gestionării deșeurilor 
nucleare și protecția împotriva radiațiilor 
118 245 000;

Or. en

Amendamentul 36
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea I. A

Textul propus de Comisie Amendamentul

I.A. CERCETAREA ÎN DOMENIUL 
ENERGIEI DE FUZIUNE

eliminat

Obiectiv
Dezvoltarea bazei de cunoștințe pentru 
ITER și realizarea ITER ca principalul 
pas înainte în direcția creării de 
prototipuri de reactori pentru centralele 
electrice care să fie sigure, sustenabile, 
ecologice și viabile din punct de vedere 
economic. 
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Justificare
Fuziunea are potențialul de a aduce peste 
câteva decenii o contribuție majoră la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile 
și sigure cu energie electrică pentru 
Uniunea Europeană. Dezvoltarea cu 
succes a acesteia ar urma să furnizeze 
energie sigură, sustenabilă și ecologică. 
Obiectivul pe termen lung al cercetării 
europene în domeniul fuziunii, care 
înglobează toate activitățile legate de 
fuziune din statele membre și din țările 
terțe asociate, este realizarea în comun a 
unor prototipuri de reactori pentru 
centrale electrice care îndeplinesc aceste 
cerințe și sunt totodată viabile din punct 
de vedere economic.
Prioritatea principală a strategiei vizând 
atingerea obiectivului pe termen lung este 
construcția ITER (o instalație 
experimentală majoră care va demonstra 
fezabilitatea științifică și tehnică a 
energiei de fuziune), urmată de 
construirea unei centrale electrice de 
demonstrație (DEMO). Construirea ITER 
va fi însoțită de un program concentrat pe 
sprijinirea cercetării și dezvoltării pentru 
ITER și a unui număr restrâns de 
activități vizând tehnologiile și fizica 
pentru DEMO. 
Dimensiunea globală a cercetării și 
dezvoltării în domeniul fuziunii este 
concretizată în Acordul cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale a 
Energiei de Fuziune pentru proiectul 
ITER și în Acordul dintre guvernul 
Japoniei și Comunitate privind activitățile 
din cadrul abordării extinse în domeniul 
cercetării privind energia de fuziune.
Cooperarea internațională bilaterală se 
desfășoară și în cadrul a opt acorduri 
bilaterale de cooperare în domeniul 
fuziunii în vigoare între Comunitate și 
țări terțe.
Activități
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1. Realizarea ITER
Acest lucru include activitățile destinate 
realizării în comun a ITER, în special 
guvernanța Organizației Internaționale 
ITER și a Întreprinderii comune 
europene pentru ITER, administrarea și 
dotarea cu personal, sprijinul general 
tehnic și administrativ, construirea 
echipamentelor și instalațiilor și sprijin 
pentru proiect pe durata construcției.
2. Activități de cercetare și dezvoltare în 
vederea pregătirii pentru exploatarea 
ITER
Un program focalizat pe fizică și 
tehnologie va exploata Joint European 
Torus (JET) și alte dispozitive de 
confinare magnetică care prezintă 
relevanță pentru ITER. Acest program va 
evalua tehnologiile cheie specifice ITER, 
va consolida opțiunile proiectului ITER și 
va pregăti exploatarea acestuia.
3. Activități tehnologice restrânse de 
pregătire pentru DEMO
Se vor dezvolta în continuare materiale și 
tehnologii cheie pentru fuziune și se va 
continua activitatea echipei care 
pregătește construirea instalației 
internaționale de iradiere a materialelor 
de fuziune (International Fusion 
Materials Irradiation Facility - IFMIF).
4. Activități de cercetare și dezvoltare pe 
termen mai lung
Se vor desfășura activități restrânse cu 
privire la concepte ameliorate de 
mecanisme de confinare magnetică 
(concentrate pe pregătirea pentru 
exploatare a dispozitivului stelarator W7-
X) și cu privire la aspecte teoretice și de 
modelizare menite să conducă la o mai 
bună înțelegere a plasmelor de fuziune.
5. Resurse umane, educație și formare
În scopul satisfacerii necesităților 
imediate și pe termen mediu ale ITER, 
precum și pentru dezvoltarea pe viitor a 
fuziunii, vor fi aplicate inițiative destinate 
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formării „Generației ITER” sub raportul 
numărului, evantaiului de competențe și 
al nivelului ridicat de formare și 
experiență.
6. Infrastructuri
ITER va fi o nouă infrastructură de 
cercetare cu o puternică dimensiune 
europeană.
7. Industria și procesele de transfer 
tehnologic
Sunt necesare noi structuri 
organizaționale pentru transferul rapid al 
inovațiilor rezultate din ITER către 
industria europeană. Aceasta va 
reprezenta o sarcină a Forumului pentru 
inovare industrială în domeniul fuziunii, 
care va elabora o foaie de parcurs pentru 
tehnologiile de fuziune și inițiative de 
dezvoltare a resurselor umane, punând 
accentul pe inovare și pe potențialul de 
furnizare a unor noi produse și servicii.

Or. en

Amendamentul 37
Helga Trüpel

Propunere de decizie
Anexa I – partea I..B – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia nucleară constituie un element 
important al dezbaterii privind 
combaterea schimbărilor climatice și 
reducerea dependenței Europei de energia 
importată. Tehnologiile nucleare avansate 
oferă perspectiva unor îmbunătățiri 
semnificative ale eficienței utilizării 
resurselor, asigurând în același timp 
niveluri și mai ridicate de securitate și 
producând cantități mai reduse de deșeuri 
decât modelele actuale. Inițiativele 
europene actuale în acest domeniu intră 

eliminat
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în sfera Planului strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET), care a fost aprobat de Consiliu și de 
Parlamentul European, și contribuie 
totodată la activitățile de colaborare 
desfășurate cu țări terțe importante în 
cadrul Forumului Internațional 
Generația IV (GIF).

Or. en


