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Amendamentul 5
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul-cadru al Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice pentru 
activităţi de cercetare și de formare în 
domeniul nuclear pentru perioada 2012-
2013, denumit în continuare „Programul-
cadru (2012-2013)”, a fost adoptat prin 
Decizia nr. .../.../Euratom a Consiliului 
privind Programul-cadru al Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice pentru 
activităţi de cercetare și de formare în 
domeniul nuclear (2012-2013). Este 
responsabilitatea Comisiei să asigure 
implementarea Programului-cadru (2012-
2013) și a programelor specifice ale 
acestuia, inclusiv a aspectelor financiare 
aferente.

(1) Programul-cadru al Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice pentru 
activităţi de cercetare și de formare în 
domeniul nuclear pentru perioada 2012-
2013, denumit în continuare „Programul-
cadru (2012-2013)”, care a fost adoptat 
prin Decizia nr. .../.../Euratom a Consiliului 
privind Programul-cadru al Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice pentru 
activităţi de cercetare și de formare în 
domeniul nuclear (2012-2013), este menit 
să completeze celelalte acţiuni ale Uniunii 
în domeniul politicii de cercetare care 
sunt necesare pentru punerea în aplicare 
a Strategiei Europa 2020, în special 
acţiunile referitoare la învăţământ și 
formare profesională, competitivitate și 
inovare, industrie, ocuparea forţei de 
muncă și mediu. Este responsabilitatea 
Comisiei să asigure implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) și a 
programelor specifice ale acestuia, inclusiv 
a aspectelor financiare aferente.

Or. lt

Amendamentul 6
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Programul-cadru (2012-2013) ar 
trebui să contribuie la realizarea 
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iniţiativei „O Uniune a inovării”, care 
este una dintre iniţiativele emblematice 
ale Strategiei Europa 2020, prin 
consolidarea concurenţei în scopul 
excelenţei știinţifice și prin accelerarea 
punerii în aplicare a inovărilor-cheie în 
domeniul energiei nucleare, în special în 
ceea ce privește fuziunea nucleară și 
siguranţa, jucând, de asemenea, un rol în 
abordarea provocărilor din sectorul 
energetic și a schimbărilor climatice.

Or. lt

Amendamentul 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Elaborarea și punerea în aplicare a 
Programului-cadru (2012-2013) ar trebui 
să se bazeze pe principiul simplităţii, al 
stabilităţii, al transparenţei, al certitudinii 
juridice, al consecvenţei, al excelenţei și 
al încrederii, în urma recomandărilor 
Parlamentului European din raportul său 
privind simplificarea punerii în aplicare a 
programelor-cadru de cercetare.

Or. en

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sunt necesare o preocupare și 
cheltuieli bugetare mai mari pentru 
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iniţiativele subsidiare activităţii principale 
de cercetare nucleară, în special în ceea 
ce privește investiţiile în capitalul uman și 
acţiunile ce au ca scop abordarea riscului 
reprezentat de lipsa calificării în 
următorii ani (de exemplu, acordarea de 
granturi pentru cercetătorii din domeniul 
nuclear) și pierderea în consecinţă a 
locului de frunte al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O atenţie deosebită ar trebui acordată 
dezvoltării de acorduri contractuale, care 
reduc riscul de neexecutare, precum și 
redistribuirii riscurilor și a costurilor de-a 
lungul timpului.

Or. en

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul-cadru (2012-2013) trebuie 
să promoveze participarea regiunilor 
ultraperiferice ale Comunităţii, precum și a 
unei game largi de întreprinderi, centre de 
cercetare și universităţi.

(8) Programul-cadru (2012-2013) trebuie 
să promoveze participarea regiunilor 
ultraperiferice ale Comunităţii, precum și a 
unei game largi de întreprinderi, centre de 
cercetare și universităţi, ale căror activităţi 
de cercetare ar trebui să se bazeze pe 
respectarea principiilor etice 
fundamentale, în special cele prevăzute în 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 

Or. lt

Amendamentul 11
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Punerea în aplicare a ITER în 
Europa, în conformitate cu acordul din 
21 noiembrie 2006 privind instituirea 
Organizaţiei Internaţionale ITER pentru 
Energia prin Fuziune, în contextul 
punerii în aplicare în comun a proiectului 
ITER, ar trebui să constituie elementul 
central al activităţii de cercetare în 
domeniul fuziunii în cadrul Programului-
cadru (2012-2013).

Or. lt

Amendamentul 12
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Norme specifice pentru cercetarea în 

domeniul energiei de fuziune
Normele stabilite în prezentul capitol se 
aplică fără a se aduce atingere normelor 
specifice privind activităţile desfășurate în 
cadrul domeniului tematic „Cercetare în 
domeniul energiei de fuziune” stabilite în 
capitolul IV.
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Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care normele de participare să nu se aplice cercetării în 
domeniul fuziunii. În special, suntem îndreptăţiţi să ne îngrijorăm în legătură cu rata foarte 
scăzută de participare a IMM-urilor la programul de cercetare în domeniul fuziunii.

Amendamentul 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Toate etapele procesului ar trebui 
optimizate pentru a evita întârzierea și 
pentru a spori rentabilitatea. Acest lucru 
implică accesul la proiecte de programe 
de lucru, publicarea cererilor de 
propuneri, elaborarea de propuneri, 
procedurile de selecţie și timpul necesar 
pentru a aproba și acorda granturile.

Or. en

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se numesc grupuri de experţi 
independenţi, se iau măsuri adecvate 
pentru a se asigura un echilibru rezonabil 
între numărul de femei și cel de bărbaţi.

Atunci când se numesc grupuri de experţi 
independenţi, se iau măsuri adecvate 
pentru a se asigura un echilibru rezonabil 
între numărul de femei și cel de bărbaţi, 
precum și între statele membre ce 
desfășoară activităţi de cercetare și 
formare în domeniul nuclear, respectiv 
statele asociate.
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Justificare

Este important ca atunci când se numesc grupurile de experţi independenţi, să se ia măsuri 
adecvate pentru a se asigura un echilibru rezonabil, pe de o parte între numărul de femei și 
cel de bărbaţi, precum și între statele membre ce desfășoară activităţi de cercetare și formare 
în domeniul nuclear, respectiv statele asociate;

Amendamentul 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) trebuie să nu includă costuri neeligibile, 
în special impozite indirecte identificabile
precum taxa pe valoarea adăugată, taxe, 
dobânzi datorate, provizioane pentru 
posibile pierderi sau taxe viitoare, pierderi 
datorate cursului de schimb, costurile 
legate de rentabilitatea capitalului, costurile 
declarate, suportate sau rambursate pentru 
un alt proiect al Uniunii, taxele aferente 
datoriei sau serviciului datoriei, cheltuieli 
excesive sau nejustificate sau orice alt cost 
care nu îndeplinește condiţiile stabilite la 
literele (a)-(d).

e) trebuie să nu includă costuri neeligibile, 
în special impozite indirecte identificabile 
precum taxa pe valoarea adăugată 
nerecuperabilă, taxe, dobânzi datorate, 
pierderi datorate cursului de schimb, 
costurile legate de rentabilitatea capitalului, 
costurile declarate, suportate sau 
rambursate pentru un alt proiect al Uniunii, 
taxele aferente datoriei sau serviciului 
datoriei, cheltuieli excesive sau 
nejustificate sau orice alt cost care nu 
îndeplinește condiţiile stabilite la literele 
(a)-(d).

Or. fr

Amendamentul 16
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de asociere menţionate la 
articolul 51 litera (a) și acţiunile cu 
costuri partajate menţionate la 
articolul 51 litera (f) stabilesc regulile 

eliminat
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privind contribuţia financiară comunitară 
la activităţile în cauză.

Or. fr

Amendamentul 17
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata anuală a contribuţiei financiare 
comunitare („finanţare de bază”), 
stabilită în contractele de asociere, nu 
depășește 20 % din cheltuielile asociaţiilor 
relative la activităţile specificate în 
programele lor de lucru anuale pe 
întreaga durată a celui de-al șaptelea 
Program-cadru al Comunităţii (2007-
2011), adoptat prin Decizia 
2006/970/Euratom a Consiliului, și a 
Programului-cadru (2012-2013).

Nu se va acorda nicio contribuţie 
financiară comunitară activităţilor 
menţionate la articolul 51.

Or. fr

Justificare

Într-un context caracterizat de dificultăţi financiare și bugetare, banii contribuabililor 
europeni trebuie să fie redirecţionaţi către activităţile de cercetare legate de dezvoltarea 
durabilă, care implică un număr mai mare de cercetători și de IMM-uri.

Amendamentul 18
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. După consultarea comitetului 
consultativ pentru programul de fuziune 
menţionat la articolul 7 din Decizia nr. 

eliminat
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…/…/Euratom a Consiliului, Comisia 
poate finanţa:
a) o rată maximă de 40 % în temeiul 
contractelor de asociere: pentru 
cheltuielile aferente proiectelor de 
cooperare specifice dintre asociaţi, care 
au fost recomandate pentru finanţare 
prioritară de comitetul consultativ și au 
fost aprobate de Comisie; finanţarea 
prioritară se va concentra pe acţiuni 
relevante pentru ITER/DEMO, cu 
excepţia cazului proiectelor cărora li se 
acordase deja statut prioritar în 
programele-cadru anterioare;
b) acţiuni desfășurate în cadrul Acordului 
european pentru dezvoltarea fuziunii care 
includ achiziţii publice sau în cadrul 
întreprinderii comune menţionate la 
articolul 51 litera (c);
c) acţiuni desfășurate în temeiul 
acordului privind mobilitatea 
personalului.

Or. fr

Justificare

Într-un context caracterizat de dificultăţi financiare și bugetare, banii contribuabililor 
europeni trebuie să fie redirecţionaţi către activităţile de cercetare legate de dezvoltarea 
durabilă, care implică un număr mai mare de cercetători și de IMM-uri.

Amendamentul 19
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) o rată maximă de 40 % în temeiul 
contractelor de asociere: pentru cheltuielile 
aferente proiectelor de cooperare specifice 
dintre asociaţi, care au fost recomandate 
pentru finanţare prioritară de comitetul 
consultativ și au fost aprobate de Comisie; 

a) o rată maximă de 40 % în temeiul 
contractelor de asociere: pentru cheltuielile 
aferente proiectelor de cooperare specifice 
dintre asociaţi, care au fost recomandate 
pentru finanţare prioritară de comitetul 
consultativ și au fost aprobate de Comisie; 
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finanţarea prioritară se va concentra pe 
acţiuni relevante pentru ITER/DEMO, cu 
excepţia cazului proiectelor cărora li se 
acordase deja statut prioritar în 
programele-cadru anterioare;

finanţarea prioritară se va concentra pe 
experimente care vizează să optimizeze 
performanţa ITER și să contribuie la 
definirea programului DEMO; 

Or. it

Amendamentul 20
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul proiectelor și acţiunilor care 
primesc o contribuţie financiară în 
conformitate cu alineatul (2) litera (a) sau 
(b), toate entităţile juridice menţionate la 
articolul 51 literele (a) și (b) au dreptul de 
a participa la experimentele desfășurate la 
instalaţia în cauză.

eliminat

Or. fr

Justificare

Într-un context caracterizat de dificultăţi și bugetare, banii contribuabililor europeni trebuie 
să fie redirecţionaţi către activităţile de cercetare legate de dezvoltarea durabilă, care 
implică un număr mai mare de cercetători și de IMM-uri.

Amendamentul 21
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Contribuţia financiară comunitară la 
acţiunile desfășurate în temeiul unui 
acord internaţional de cooperare 
menţionat la articolul 51 litera (d) se 

eliminat
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stabilește în conformitate cu termenii 
acordului respectiv sau de către orice 
entitate juridică instituită de acord. 
Comunitatea poate să își gestioneze 
participarea și contribuţia financiară la 
un astfel de acord prin orice entitate 
juridică adecvată.

Or. fr

Justificare

Într-un context caracterizat de dificultăţi financiare și bugetare, banii contribuabililor 
europeni trebuie să fie redirecţionaţi către activităţile de cercetare legate de dezvoltarea 
durabilă, care implică un număr mai mare de cercetători și de IMM-uri.


