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Emenda  9
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
–

Proposta ta' ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 10
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-programm qafas (2012-2013) 
għandu jqis l-impatt, l-aktar dak 
finanzjarju u baġitarju, fuq il-programm 
ITER, tal-katastrofu ta’ Fukushima u 
tad-deċiżjonijiet meħuda warajh, 
partikolarment id-deċiżjoni tal-Ġermanja 
li twaqqaf il-programm nukleari tagħha, 
u għandu, għaldaqstant, iwassal għal 
valutazzjoni tal-impatt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tat l-ebda ġustifikazzjoni serja għall-fatt li dderogat mill-obbligu li 
tipproduċi valutazzjoni tal-impatt. Minkejja dan, il-Kummissjoni qed tipproponi li l-
kontribwenti tat-taxxa Ewropej iħallsu aktar minn EUR 2.5 niljun għal sentejn ta’ riċerka 
nukleari. Il-Kummissjoni lanqas ma vvalutat il-konsegwenzi tal-katastrofi fil-Ġappun u tad-
deċiżjonijiet ta’ politika, bħal dik tal-Ġermanja li tirtira mill-enerġija nukleari.

Emenda 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
Programm Qafas (2012-2013) għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipji tas-
simpliċità, tal-istabilità, tat-trasparenza, 
taċ-ċertezza legali, tal-konsistenza, tal-
eċċellenza u tal-fiduċja, skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew fir-rapport tiegħu dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas ta’ Riċerka. 

Or. en

Emenda 12
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Politika tal-Enerġija għall-Ewropa 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni potenzjali 
mill-enerġija nukleari fl-oqsma tal-
kompetittività, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mis-CO2 u s-sigurtà tal-provvista. Il-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) li huwa ppreżentat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 
ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju' qed
jaċċelera l-iżvilupp ta’ portafoll ta’
teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. It-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari huma inklużi f’dan il-portafoll 
peress li għandhom l-akbar potenzjal li 
jilħqu l-objettivi tal-enerġija u l-klima 
kemm fuq medda ta’ żmien qasir kif ukoll 

(5) Bejn l-1989 u l-bidu tal-2011, l-għadd 
ta’ reatturi fl-Unjoni niżel minn 177 għal 
143; mill-2003 l-ammont ta’ elettriku 
ġġenerat mill-impjanti nukleari naqas 
b’ritmu stabbli;  Franza waħedha 
tiġġenera kważi nofs dan l-elettriku (46% 
fl-2009). Minn dakinhar splodew erba’
reatturi f’Fukushima filwaqt li l-
Ġermanja ddeċidiet li tagħlaq l-impjanti 
nukleari tagħha. Din il-proposta għal 
deċiżjoni kienet adottata mill-
Kummissjoni Ewropea fis-7 ta’ Marzu 
2011, jiġifieri erbat ijiem qabel il-
katastrofu ta’ Fukushima u għaldaqstant 
ma tqisx il-ġrajjiet li kkontribwew – u se 
jikkontribwixxu – għal bidliet drastiċi fil-
politika tal-UE dwar l-enerġija. Il-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) li huwa ppreżentat fil-
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aktar fit-tul. Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 
ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju',
għaldaqstant jeħtieġ li jiġi rivedut bil-
għan li jaċċelera l-iżvilupp ta’ enerġiji u 
teknoloġiji li jiġġeddu li jippermettu li l-
konsum tal-enerġija jonqos. It-teknoloġiji 
tal-enerġija nukleari m’humiex aktar 
inklużi f’dan il-portafoll peress li 
m’għandhom l-ebda potenzjal li jilħqu l-
objettivi ta’ żvilupp realment sostenibbli.

Or. fr

Emenda 13
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-titjib tas-sikurezza nukleari u, fejn 
ikun rilevanti, l-aspetti tas-sigurtà, 
għandhom ikunu prijoritizzati, minħabba 
l-impatt transkonfinali li l-inċidenti 
nukleari jistgħu jikkawżaw. 

Or. en

Emenda 14
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Pjan SET jirrikonoxxi li, fil-qasam 
tal-fissjoni nukleari, l-isfidi teknolġiċi 
ewlenin biex jintlaħqu l-miri miftiehma tal-
Unjoni għall-2020 fir-rigward tal-enerġija 

(6) Fil-qasam tal-fissjoni nukleari, l-isfidi 
teknolġiċi ewlenin biex jintlaħqu l-miri 
miftiehma tal-Unjoni għall-2020 fir-
rigward tal-enerġija huma li jiġu żgurati 
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huma li tinżamm il-kompetittività fit-
teknoloġiji tal-fissjoni u li jiġu żgurati 
soluzzjonijiet fit-tul għall-immaniġġjar tal-
iskart. Sabiex tinkiseb il-viżjoni għall-
2050 ta’ soċjetà b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju, il-Pjan SET 
jagħti mandat lill-Komunità biex tlesti l-
preparamenti għad-demostrazzjoni ta’ 
ġenerazzjoni ġdida (Ġenerazzjoni-IV) ta’ 
reatturi tal-fissjoni għal sostenibbiltà 
akbar. B’mod partikolari, il-Pjan SET 
stabbilixxa Inizjattiva Industrijali 
Ewropea għall-Fissjoni Nukleari 
Sostenibbli.

soluzzjonijiet fit-tul għall-immaniġġjar tal-
iskart u li jitniehed programm vast biex 
iħarreġ esperti fiż-żarmar tal-impjanti 
nukleari. Il-prinċipju ta’ min ineġġes 
iħallas għandu jkun applikat 
b’konsegwenza.

Or. fr

Emenda 15
Antonio Cancian

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Inizjattiva Ewropea għall-
Industrija Nukleari Sostenibbli (ESNII) 
għandha bħala l-għan tagħha l-iżvilupp 
tar-Reatturi ta' newtroni rapidi tal-
Ġenerazzjoni IV b'ċiklu tal-fjuwil 
magħluq bejn l-2035 u l-2040. Hija ssegwi 
tliet linji ta’ żvilupp teknoloġiku u tinkludi 
erba’ proġetti ewlenin: il-prototip 
ASTRID (imkessaħ bis-sodju), id-
dimostratur sperimentali ALLEGRO 
(imkessaħ bil-gass), id-dimostratur 
ALFRED (imkessaħ biċ-ċomb) u, għall-
istess teknoloġija f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ infrastruttura u appoġġ, l-
impjant ta’ irradjazzjoni ta’ newtroni 
rapidi MYRRHA (imkessaħ biċ-ċomb-
bismut).

Or. it
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Emenda 16
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fid-dawl tal-inċident fl-impjant 
nukleari ta’ Fukushima fil-Ġappun 
b’riżultat tat-terremot u t-tsunami tal-11 
ta’ Marzu 2011, jeħtieġ li titwettaq aktar 
ħidma fir-riċerka fil-qasam tas-sikurezza 
tal-fissjoni nukleari sabiex iċ-ċittadini tal-
Unjoni jiġu aċċertati li s-sikurezza tal-
impjanti nukleari bbażati fl-Unjoni tibqa’ 
tilħaq l-ogħla standards internazzjonali. 
Din il-ħidma addizzjonali tirrikjedi żieda 
fl-allokazzjoni baġitarja għall-fissjoni 
nukleari.

Or. en

Emenda 17
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Pjan SET, fil-qasam tal-fużjoni, 
jirrikonoxxi l-importanza ta’ ITER u l-
ħtieġa li l-industrija tiġi involuta fi stadju 
bikri tat-tħejjija ta’ azzjonijiet ta’ 
demostrazzjoni. DEMO, impjant ta’ 
“demostrazzjoni” tal-enerġija mill-
fużjoni, jikkostitwixxi objettiv strateġiku 
fit-tul ta’ riċerka dwar il-fużjoni.

(7) Għalkemm il-Pjan SET, fil-qasam tal-
fużjoni, jirrikonoxxi l-importanza ta’ 
ITER, il-komunità xjentifika wkoll taqbel 
li s-settur tal-“fużjoni” ma jistax ikun 
kummerċjalment vijabbli qabel l-aħħar 
ta’ dan is-seklu, jew saħansitra aktar tard. 
Għaldaqstant l-ITER mhu se jforni 
lanqas kWh wieħed lill-grid tal-elettriku.

Or. fr

Emenda 18
Michèle Rivasi
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Kunsill Ewropew ftiehem, f'laqgħa 
fl-4 ta' Frar 2011, li l-UE u l-Istati 
Membri tagħha se jippromwovu l-
investiment fis-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, f'tekonoloġiji sikuri u 
sostenibbli li jużaw livell baxx ta' 
karbonju u jiffukaw fuq l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet tat-
teknoloġija stabbiliti fil-Pjan tat-
Teknoloġija Enerġetika Strateġika (Pjan 
SET).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt huwa rripetut fl-emenda għall-premessa (5).

Emenda 19
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Euratom ħolqot programm wieħed u 
integrat bis-sħiħ ta’ riċerka dwar il-fużjoni 
li assuma rwol internazzjonali ewlieni fl-
iżvilupp tal-fużjoni bħala sors ta’ 
enerġija.

(9) L-Euratom ħolqot programm ta’ riċerka 
dwar il-fużjoni li għandu rwol 
internazzjonali iżda li, mill-banda l-oħra, 
jeħtieġ kontribut finanzjarju dejjem akbar 
mill-pubbliku fl-UE, askapitu ta’ 
programmi oħra ta’ riċerka u żvilupp.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Irridu nistennew tal-anqas 80 sa 100 sena oħra qabel il-fużjoni ma ssir kummerċjalment 
vijabbli u għaldaqstant ma tistax tikkontribwixxi għas-sigurtà fl-enerġija jew fis-sikurezza 
klimatika. Għaldaqstant, is-somom enormi allokati lill-ITER u lill-fużjoni fil-baġit la huma 
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ġustifikati u lanqas ġustifikabbli, u minflok għandhom ikunu allokati għas-saħħa jew għal 
forom oħra tal-enerġija li jkunu verament sostenibbli.

Emenda 20
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Ftehim fuq finanzjament addizzjonali 
tal-ITER permezz ta' trasferimenti biss ta' 
marġni tal-2011 tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (MFF) u mingħajr tqassim 
mill-ġdid mis-Seba' Programm Qafas 
għar-Riċerka għall-Programm Qafas 
Euratom ikun jippermetti adozzjoni 
rapida tal-programm ta' riċerka Euratom 
fl-2011.

Or. en

Emenda 21
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Wara d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 
ta’ Diċembru 2005 dwar l-approvazzjoni 
tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika mal-Ftehim Qafas 
għall-Kollaborazzjoni Internazzjonali 
dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp tas-Sistemi 
tal-Enerġija Nukleari tal-Ġenerazzjoni 
IV, il-Komunità aderixxiet mal-Ftehim 
Qafas tal-Forum Internazzjonali tal-
Ġenerazzjoni IV (GIF) fil-11 ta’ Mejju 
2006. Il-GIF jikkoordina l-kooperazzjoni 
multilaterali fir-riċerka dwar id-disinn 
prekunċettwali fuq għadd ta’ sistemi 

imħassar
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nukleari avvanzati. Il-Komunità b’hekk 
tinsab impenjata lejn kooperazzjoni 
internazzjonali f’dan il-qasam, li hija 
marbuta wkoll mill-qrib mal-Pjan SET.

Or. fr

Emenda 22
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-
ħtieġa għal ħiliet fil-qasam nukleari,
adottati fil-laqgħa tagħha li saret fl-1 u t-2 
ta’ Diċembru 2008, jirrikonoxxu li huwa
essenzjali li jinżamm fi ħdan il-Komunità 
livell għoli ta’ taħriġ fil-qasam nukleari.

(11) Billi t-Trattat li stabilixxa l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika ma tax 
setgħat ta’ kodeċiżjoni lill-Parlament fir-
rigward ta’ kwistjonijiet nukleari, huwa
kruċjali li tinstab bażi legali ġdida għal 
kwalunkwe leġiżlazzjoni futura fil-qasam 
nukleari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar kwistjonijiet nukleari aktar ma jmur qegħdin dejjem jittieħdu 
mingħajr ma jingħata kas tal-opinjoni tal-Parlament. Il-Kunsill diġà adotta l-pożizzjoni 
tiegħu dwar din il-proposta għal deċiżjoni, mingħajr ma biss stenna l-emendi proposti mir-
rapporteur jew minn MEPs oħrajn fuq il-Kumitat ITRE. Eżempju riċenti ieħor huwa d-
Direttiva dwar il-Ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv, fejn ittieħdet deċiżjoni 
mingħajr l-ebda referenza għall-opinjoni tal-PE.

Emenda 23
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-
ħtieġa għal ħiliet fil-qasam nukleari, 

(11) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-
ħtieġa għal ħiliet fil-qasam nukleari, 
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adottati fil-laqgħa tagħha li saret fl-1 u t-2 
ta’ Diċembru 2008, jirrikonoxxu li huwa 
essenzjali li jinżamm fi ħdan il-Komunità 
livell għoli ta’ taħriġ fil-qasam nukleari.

adottati fil-laqgħa tiegħu li saret fl-1 u t-2 
ta’ Diċembru 2008, jirrikonoxxu li huwa 
essenzjali li jinżamm fi ħdan il-Komunità 
livell għoli ta’ taħriġ, u kundizzjonijiet ta’ 
xogħol xierqa, fil-qasam nukleari.

Or. ro

Emenda 24
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-twettiq ta’ ITER fl-Ewropa, b’mod 
konformi mal-Ftehim tal-21 ta’ Novembru 
2006 dwar l-istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali ITER tal-
Enerġija mill-Fużjoni għall-
implimentazzjoni konġunta tal-proġett 
ITER, għandu jkun l-element ċentrali ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka dwar il-fużjoni taħt 
il-Programm Qafas (2012-2013).

(13) It-twettiq ta’ ITER fl-Ewropa, b’mod 
konformi mal-Ftehim tal-21 ta’ Novembru 
2006 dwar l-istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali ITER tal-
Enerġija mill-Fużjoni għall-
implimentazzjoni konġunta tal-proġett 
ITER, għandu jitqies mill-ġdid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mill-2006 ġiet ippubblikata dejta ġdida dwar ir-riskju tekniku, finanzjarju, baġitarju u 
ambjentali. It-twaqqif tal-ITER ikun jiswa’ anqas milli jekk jitkompla l-finanzjament tiegħu 
mill-fondi pubbliċi matul l-għexieren ta’ snin li ġejjin.

Emenda 25
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-attivitajiet tal-Komunità sabiex 
jgħinu fit-twettiq ta’ ITER, b’mod 

imħassar



PE472.074v01-00 12/32 AM\876483MT.doc

MT

partikolari sabiex jinbena ITER 
f’Cadarache u biex titwettaq ir-R&Ż tat-
Teknoloġija ITER matul il-Programm 
Qafas (2012-2013) għandhom jitmexxew 
mill-Impriża Konġunta Ewropea għal 
ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-
Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija), skont 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2007/198/Euratom tas-27 ta’ Marzu 2007 
li tistabbilixxi l-Impriża Konġunta 
Ewropea għal ITER u l-Iżvilupp tal-
Enerġija mill-Fużjoni u li jagħtuha 
vantaġġi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mill-2006 ġiet ippubblikata dejta ġdida dwar ir-riskju tekniku, finanzjarju, baġitarju u 
ambjentali. It-twaqqif tal-ITER ikun jiswa’ anqas milli jekk jitkompla l-finanzjament tiegħu 
mill-fondi pubbliċi matul l-għexieren ta’ snin li ġejjin.

Emenda 26
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni, il-Kunsill 
Ewropew, il-Kunsill u l-Istati Membri 
għandhom jibdew proċess biex ikun 
emendat it-Trattat Euratom, biex jissaħħu 
d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar id-drittijiet 
tal-informazzjoni u tal-koleġiżlazzjoni tal-
Parlament Ewropew dwar il-kwistjonijiet 
tal-Euratom li jirrigwardaw ir-riċerka u l-
ħarsien tal-ambjent.

Or. en

Emenda 27
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod 
(FII), għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali. Biex jiġi 
akkomodat il-Programm Qafas (2012-
2013) fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) għas-snin 2012 u 2013, jeħtieġ li l-
MFF jiġi emendat billi jiżdied il-livell 
massimu tal-Intestatura 1a. Fl-20 ta’ 
April 2011 il-Kummissjoni ppreżentat 
proposta li għandha sservi bħala bażi 
għan-negozjati. Ftehim fuq il-
finanzjament tal-ITER permezz ta' 
trasferimenti addizzjonali għall-
Intestatura 1a tal-MFF ikun jippermetti 
adozzjoni rapida tal-programm ta' riċerka 
Euratom fl-2011. Jekk l-ebda marġni 
ieħor tal-MFF tal-2011 ma jkun 
disponibbli biex ikun trasferit fl-2012 u fl-
2013, l-Istrument tal-Flessibbiltà, kif 
previst fil-punt 27 tal-IIA, għandu jkun 
mobilizzat.

Or. en

Emenda 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għall-MFF tal-2014-2020 ir-riżorsi 
finanzjarji ddedikati għall-proġett ITER 
għandhom ikunu fissi għall-perjodu kollu 
tal-programmar sabiex kull ammont li 
jaqbeż il-limitu tal-ispiża tas-sehem tal-
UE ta' EUR 6.6 biljuni għall-perjodu ta' 
kostruzzjoni tal-ITER, attwalment 
ippjanat biex ikun finalizzat fl-2020, ikun 
iffinanzjat barra l-limiti massimi tal-MFF 
('id-delimitazzjoni tal-fondi').

Or. en

Emenda 29
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
(JRC) għandu jikkontribwixxi biex 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u teknoloġiku 
mmexxi mill-klijent għall-formulazzjoni, 
l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. F’dan 
ir-rigward il-JRC għandu jkompli 
jiffunzjona bħala ċentru ta’ referenza 
indipendenti għax-xjenza u t-teknoloġija 
fl-Unjoni fl-oqsma tal-kompetenza 
speċifika tiegħu.

(17) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
(JRC) għandu jikkontribwixxi biex 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u teknoloġiku 
fl-oqsma tal-kompetenza speċifika tiegħu.

Or. fr

Emenda 30
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dimensjoni internazzjonali u 
globali tal-attivitajiet ta’ riċerka Ewropej 
hija importanti bil-għan li jinkisbu 
benefiċċji reċiproki. Il-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li kkonkludew il-
ftehimiet meħtieġa għal dan il-għan, u 
għandu jkun miftuħ, fil-livell tal-proġett u 
fuq il-bażi ta’ benefiċċju reċiproku, għall-
parteċipazzjoni ta’ entitajiet minn pajjiżi 
terzi u ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali għal kooperazzjoni 
xjentifika.

(18) Id-dimensjoni internazzjonali u 
globali tal-attivitajiet ta’ riċerka Ewropej 
hija importanti bil-għan li jinkisbu 
benefiċċji reċiproki. Il-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu, għaldaqstant u minn 
banda, ikun miftuħ għall-parteċipazzjoni 
ta’ pajjiżi li kkonkludew il-ftehimiet 
meħtieġa għal dan il-għan, u għandu wkoll
jkun miftuħ, fil-livell tal-proġett u fuq il-
bażi ta’ benefiċċju reċiproku, għall-
parteċipazzjoni ta’ entitajiet minn pajjiżi 
terzi u ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali għal kooperazzjoni 
xjentifika. Mill-banda l-oħra, dan ifisser 
ukoll li, partikolarment għal dak li 
għandu x'jaqsam mal-proġett ITER, is-
sħab internazzjonali għandhom 
jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligi finanzjarji 
tagħhom.

Or. en

Emenda 31
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm Qafas (2012-2013) għandu 
jsegwi l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 1 u l-Artikolu 2(a) tat-Trattat, 
filwaqt li jikkontribwixxi lejn il-ħolqien 
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni u msejjes fuq 
iż-Żona ta’ Riċerka Ewropea.

1. Il-Programm Qafas (2012-2013) għandu 
jsegwi l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 1 u l-Artikolu 2(a) tat-Trattat, 
b'enfasi partikulari fuq is-sikurezza 
nukleari, is-sigurtà u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni, filwaqt li jikkontribwixxi lejn 
il-ħolqien tal-Unjoni tal-Innovazzjoni u 
msejjes fuq iż-Żona ta’ Riċerka Ewropea.

Or. en
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Emenda 32
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm Qafas (2012-2013) għandu 
jsegwi l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 1 u l-Artikolu 2(a) tat-Trattat, 
filwaqt li jikkontribwixxi lejn il-ħolqien 
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni u msejjes fuq 
iż-Żona ta’ Riċerka Ewropea.

1. Il-Programm Qafas (2012-2013) għandu 
jsegwi l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 2(a) tat-Trattat, filwaqt li 
jikkontribwixxi lejn il-ħolqien tal-Unjoni 
tal-Innovazzjoni u msejjes fuq iż-Żona ta’ 
Riċerka Ewropea.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Kien hemm ħafna tibdil fid-dinja mit-Trattati ta’ Ruma tal-1957 iżda t-Trattat dwar il-
Komunità tal-Enerġija Atomika – Euratom – għadu effettivament mhux minsus. Minflok ma 
jibqa’ marbut ma’ rwol – li żmienu għadda – li jippromwovi l-“istabbiliment u t-tkabbir 
rapidi tal-industriji nukleari” (Artikolu 1), il-Programm Qafas-Euratom għandu jiffoka biss 
fuq il-ħarsien mir-radjazzjoni, fuq id-dekummissjonar, tekniki u teknoloġiji ta’ salvagwardja 
u appoġġ xjentifiku u tekniku lill-proċess ta’ tfassil ta’ politika.

Emenda 33
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) riċerka dwar enerġija mill-fużjoni, bil-
għan li tiġi żviluppata t-teknoloġija għal 
sors ta’ enerġija sikur, sostenibbli, 
ambjentalment responsabbli u 
ekonomikament vijabbli;

imħassar

Or. fr

Emenda 34
Michèle Rivasi
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni, bil-għan li jittejbu l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi, il-kosteffikaċja u, 
b'mod partikolari, is-sikurezza tal-fissjoni 
nukleari u użi oħrajn tar-radjazzjoni fl-
industrija u l-mediċina.

b) Il-protezzjoni mir-radjazzjoni, bil-għan 
li tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tar-
radjazzjoni fl-industrija u l-mediċina.

Or. fr

Emenda 35
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2 560 270 000. Dan l-ammont 
għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR):

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 100 000 000. Dan l-ammont għandu 
jitqassam skont kif ġej (f’EUR):

Or. fr

Emenda 36
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2 560 270 000. Dan l-ammont 
għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR):

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2 100 270 000. Dan l-ammont 
għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR):
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Or. en

Emenda 37
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 2 208 
809 000;

imħassar

Or. fr

Emenda 38
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
2 208 809 000;

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
1 748 809 000, inklużi l-fondi neċessarji 
għall-kontinwazzjoni tal-programm JET 
f'Culham;

Or. en

Emenda 39
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

– protezzjoni mir-radjazzjoni 60 000 000;

Or. fr
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Emenda 40
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

– fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 200 000 000;

Or. en

Emenda 41
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

– is-sikurezza nukleari, it-titjib tal-ġestjoni 
tal-iskart nukleari u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

Or. en

Emenda 42
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– attivitajiet nukleari tal-JRC: 233 216 000. – attivitajiet nukleari tal-JRC: 40 000 000.

Or. fr
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Emenda 43
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– attivitajiet nukleari tal-JRC 233 216 000. – attivitajiet nukleari tal-JRC li għandhom 
x’jaqsmu mas-sigurtà nukleari, il-ħarsien 
tal-ambjent u d-dekummissjonar 233 216 
000.

Or. en

Emenda 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
iżvilupp ta’ arranġamenti kuntrattwali li 
jnaqqsu r-riskju tan-nuqqas ta’ 
prestazzjoni, kif ukoll ir-riallokazzjoni tar-
riskji u tal-ispejjeż biż-żmien.

Or. en

Emenda 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-inizjattivi li jkunu anċillari għar-
riċerka nukleari fundamentali, b’mod 
partikulari fir-rigward tal-investiment fil-
kapital uman u ta’ kundizzjonijiet 
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adegwati tax-xogħol u l-azzjonijiet 
maħsuba biex jindirizzaw ir-riskju ta’ 
nuqqas ta’ ħiliet fis-snin li ġejjin.

Or. en

Emenda 46
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jistabbilixxu "eżami tal-
kompetenzi, taħriġ u kwalifiki 
professjonali" tal-Unjoni Ewropea fil-
qasam nukleari, li jippermetti perspettiva 
totali tas-sitwazzjoni attwali u jippermetti 
li jiġu identifikati u implimentati s-
soluzzjonijiet adatti.

Or. en

Emenda 47
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm Qafas (2012-2013) huwa 
organizzat f’żewġ partijiet li 
jikkorrispondu mal-azzjonijiet “indiretti” 
tar-riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni u l-
fissjoni nukleari u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni, u l-attivitajiet ta’ riċerka 
“diretta” tal-JRC.

Il-Programm Qafas (2012-2013) huwa 
organizzat f’żewġ partijiet li 
jikkorrispondu mal-azzjonijiet “indiretti” 
tar-riċerka dwar iż-żarmar tal-impjanti
nukleari u l-protezzjoni mir-radjazzjoni, u 
l-attivitajiet ta’ riċerka “diretta” tal-JRC.

Or. fr
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Emenda 48
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I. A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. fr

Emenda 49
Antonio Cancian

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I.A – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm iffukat dwar il-fiżika u t-
teknoloġija ser jisfrutta t-Torus Konġunt 
Ewropew (Joint European Torus - JET) u 
strumenti oħrajn relevanti ta’ konteniment 
tal-manjetiżmu ta’ ITER. Dan ser jivvaluta 
teknoloġiji speċifiċi ewlenin ta’ ITER, 
jikkonsolida għażliet ta’ proġetti ta’ ITER, 
u jħejji għat-tħaddim ta’ ITER.

Programm iffukat dwar il-fiżika u t-
teknoloġija ser jisfrutta t-Torus Konġunt 
Ewropew (Joint European Torus - JET) u 
strumenti oħrajn relevanti ta’ konteniment 
tal-manjetiżmu ta’ ITER (inkluż, 
potenzjalment, permezz ta’ esperimenti 
ġodda li jiġu implimentati u mwettqa 
b’mod parallel ma’ ITER). Dan ser 
jivvaluta teknoloġiji speċifiċi ewlenin ta’ 
ITER, jikkonsolida għażliet ta’ proġetti ta’ 
ITER, u jħejji għat-tħaddim ta’ ITER.

Or. it

Emenda 50
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

I.B. FISSJONI NUKLEARI U 
PROTEZZJONI MIR-RADJAZZJONI

I.B. ŻARMAR U PROTEZZJONI MIR-
RADJAZZJONI
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Or. fr

Emenda 51
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment ta’ bażi xjentifika u teknika 
soda sabiex jiġu aċċelerati l-iżviluppi 
prattiċi għall-immaniġġjar aktar sigur ta’
skart radjuattiv b’ħajja twila, li jtejjeb 
b’mod partikolari s-sikurezza, l-effiċjenza 
tar-riżorsi u l-kosteffettività tal-enerġija
nukleari u jiżgura sistema ta’ protezzjoni 
robusta u soċjalment aċċettabbli għall-
bniedem u l-ambjent kontra l-effetti tar-
radjazzjoni jonizzanti.

L-istabbiliment ta’ bażi xjentifika u teknika 
soda sabiex jiġu aċċelerati l-iżviluppi 
prattiċi għaż-żarmar sigur ta’ faċilitajiet
nukleari u għall-introduzzjoni ta’ sistema 
ta’ protezzjoni robusta għall-bniedem u l-
ambjent kontra l-effetti tar-radjazzjoni 
jonizzanti.

Or. fr

Emenda 52
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija nukleari tikkostitwixxi element 
importanti fid-dibattitu dwar il-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Ewropa fuq l-enerġija 
importata. Teknoloġija nukleari aktar 
avvanzata toffri l-prospett ta' titjib 
sinifikanti fl-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, 
filwaqt li tiżgura livelli ta' sikurezza 
saħansitra ogħla u tipproduċi inqas skart 
mid-disinni attwali. L-inizjattivi Ewropej 
attwali f’dan il-qasam huma fl-ambitu tal-
Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET), li ġie approvat mill-

Kif intwera mis-sensiela ta’ diżastri fl-
impjanti nukleari, l-enerġija nukleari 
tikkostitwixxi sors ta’ riskji maġġuri 
kemm għall-bniedem kif ukoll għall-
ambjent. Id-deċiżjoni riċenti tal-Ġermanja 
li tabbanduna l-enerġija nukleari hija 
xhieda ta’ dan. 
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Kunsill u mill-Parlament Ewropew, u 
jikkontribwixxu wkoll għall-attivitajiet 
kollaborattivi li qegħdin isiru ma’ pajjiżi 
terzi ewlenin fi ħdan il-Forum 
Internazzjonali tal-Ġenerazzjoni IV 
(GIF).

Or. fr

Emenda 53
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 2 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tliet inizjattivi ewlenin ta’ kooperazzjoni 
Ewropea fl-oqsma tax-xjenza u t-
teknoloġija nukleari ġew varati sa mill-
bidu tas-Seba' Programm Kwadru tal-
Euratom. Dawn huma l-Pjattaforma tat-
Teknoloġija tal-Enerġija Nukleari 
Sostenibbli (SNETP), il-Pjattaforma ta’ 
Implimentazzjoni tat-Teknoloġija tar-
Rimi Ġeoloġiku (IGDTP) u l-Inizjattiva 
Multidixxiplinarja Ewropea ta' Doża 
Baxxa (MELODI). L-attivitajiet kemm 
tal-SNETP kif ukoll tal-IGDTP 
jikkorrispondu mill-qrib ħafna mal-
prijoritajiet tal-Pjan SET, u grupp tal-
qalba ta’ organizzazzjoni tal-SNETP 
huwa responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-ESNII, l-Inizjattiva 
Ewropea Industrijali dwar l-Enerġija 
Nukleari Sostenibbli taħt il-Pjan SET. 
Dawn kollha jħaddnu attivitajiet fl-ambitu 
tal-Programm Qafas (2012-2013), u 
jistgħu jiżguraw li jibqa’ kemm jista’ jkun 
effiċjenti u effettiv.

imħassar

Or. fr
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Emenda 54
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 2 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant hemm interazzjoni dejjem 
akbar bejn l-SNETP, l-IGDTP u l-
MELODI u fora oħrajn tal-partijiet 
interessati fil-livell tal-Unjoni, bħall-
Forum Ewropew għall-Enerġija Nukleari 
(ENEF) u l-Grupp Ewropew tar-
Regolaturi tas-Sikurezza Nukleari 
(ENSREG), u dan il-proċess ser jiġi 
promoss kemm jista’ jkun permezz tal-
attivitajiet tal-Programm Qafas.

imħassar

Or. fr

Emenda 55
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 2 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm Qafas tal-Euratom (2012-
2013) huwa kkaratterizzat minn tħassib 
prevalenti biex jiġu promossi livelli 
għoljin ta’ sikurezza. Dan ser ikompli 
jappoġġa wkoll inizjattivi biex jiġi żgurat li 
l-faċilitajiet, it-taħriġ u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ fl-Ewropa jibqgħu adegwati fid-
dawl tal-orjentazzjonijiet preżenti ta’ 
programmi nazzjonali u fl-aħjar interessi 
tal-Unjoni fit-totalità tagħha. Dan, aktar 
minn kull ħaġa oħra, ser jiżgura li tinżamm
kultura adegwata ta’ sikurezza.

Il-Programm Qafas tal-Euratom (2012-
2013) huwa kkaratterizzat minn tħassib 
prevalenti biex jiġi promoss iż-żarmar ta’ 
faċilitajiet nukleari f’kundizzjonijiet ta’ 
sikurezza massima. Dan ser jaċċellera
inizjattivi biex jiġi żgurat li l-faċilitajiet, it-
taħriġ u l-opportunitajiet ta’ taħriġ fl-
Ewropa f’dan il-qasam ikunu adegwati 
fid-dawl tat-tendenzi globali li jiġi 
pprogrammat l-għeluq tal-impjanti tal-
enerġija nukleari. Dan, aktar minn kull 
ħaġa oħra, ser jiggarantixxi li jkun hemm
kultura adegwata ta’ sikurezza.

Or. fr
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Emenda 56
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 3 - punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Rimi ġeoloġiku imħassar
Attivitajiet ta' riċerka orjentati lejn l-
implimentazzjoni fuq l-aspetti ewlenin 
kollha li jifdal ta’ rimi ġeoloġiku fil-fond 
ta’ fjuwil eżawrit u skart radjuattiv 
b’ħajja twila u, kif xieraq, demostrazzjoni 
tat-teknoloġiji u s-sikurezza, u biex jiġi 
appoġġat l-iżvilupp ta’ perspettiva 
Ewropea komuni fir-rigward tal-
kwistjonijiet ewlenin relatati mal-
immaniġġjar u r-rimi tal-iskart.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-prinċipju ‘min ineġġes iħallas’, dawk li jiġġeneraw skart nukleari 
għandhom huma nfushom jikkontribwixxu sabiex jinstabu soluzzjonijiet dejjiema għal dak l-
iskart. Għaldaqstant, il-kontribwenti tat-taxxa Ewropej m’għandhomx jikkontribwixxu għal 
dal-programm ta’ riċerka.

Emenda 57
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 3 - punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sistemi ta’ reatturi imħassar
Riċerka biex jiġi appoġġat it-tħaddim 
sikur u effiċjenti u aktar sostenibbli tas-
sistemi ta’ reatturi kollha relevanti 
(inklużi faċilitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil) li 
jkunu qegħdin jintużaw jew li jkunu qed 
jiġu żviluppati fl-Ewropa inklużi aspetti 
tal-immaniġġjar tal-iskart taċ-ċiklu tal-
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fjuwil bħall-qsim u t-transmutazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-flus tal-kontribwenti tat-taxxa Ewropej m’għandhomx jintużaw aktar biex jiffinanzjaw sors 
tal-enerġija perikoluż u li għadda żmienu.

Emenda 58
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 3 - punt 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-użu u d-disponibbiltà 
kontinwa ta’, u kooperazzjoni bejn, 
infrastrutturi ta’ riċerka ewlenin fl-oqsma 
tematiċi ta' prijorità msemmija hawn fuq.

Appoġġ għall-użu u d-disponibbiltà 
kontinwa ta’, u kooperazzjoni bejn, 
infrastrutturi ta’ riċerka ewlenin fl-oqsma 
tal-protezzjoni mir-radjazzjoni u ż-żarmar 
tal-impjanti nukleari.

Or. fr

Emenda 59
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I.B – taqsima 3 - punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għaż-żamma u l-iżvilupp ulterjuri 
ta’ kompetenza xjentifika u kapaċità 
umana sabiex tiġi ggarantita d-
disponibbiltà ta’ riċerkaturi, inġiniera u 
impjegati kkwalifikati b’mod adegwat fis-
settur nukleari fuq medda ta’ żmien aktar 
fit-tul.

Appoġġ kontinwu għaż-żamma u l-
iżvilupp ta' persunal kwalifikat meħtieġ 
biex tinżamm l-indipendenza nukleari tal-
Unjoni, u kostantement tiġi żgurata s-
sigurtà nukleari, u jittejjeb il-livell 
tagħha. Hu kruċjali li tinżamm ħila 
esperta fl-Unjoni, peress li l-enerġija 
nukleari se tiżvolġi rwol importanti fit-
taħlita tal-enerġija tal-UE, inkluż id-
dekummissjonar u l-attivitajiet għall-
immaniġġjar tal-iskart li jdum fiż-żmien.
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Or. sl

Emenda 60
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – taqsima 3 - punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għaż-żamma u l-iżvilupp ulterjuri 
ta’ kompetenza xjentifika u kapaċità umana 
sabiex tiġi ggarantita d-disponibbiltà ta’ 
riċerkaturi, inġiniera u impjegati 
kkwalifikati b’mod adegwat fis-settur 
nukleari fuq medda ta’ żmien aktar fit-tul.

Appoġġ għaż-żamma u l-iżvilupp ulterjuri 
ta’ kompetenza xjentifika u kapaċità umana 
sabiex tiġi ggarantita, fir-rigward tal-
protezzjoni mir-radjazzjoni u ż-żarmar tal-
impjanti nukleari, id-disponibbiltà ta’ 
riċerkaturi, inġiniera u impjegati 
kkwalifikati b’mod adegwat fis-settur fuq 
medda ta’ żmien aktar fit-tul.

Or. fr

Emenda 61
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – taqsima 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm Nukleari Speċifiku tal-JRC 
huwa mmirat li jissodisfa l-obbligi ta’ R&Ż 
tat-Trattat u li jappoġġa kemm il-
Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri fl-
oqsma tas-salvagwardji u n-
nonproliferazzjoni, l-immaniġġjar tal-
iskart, is-sikurezza ta’ stallazzjonijiet 
nukleari u ċ-ċiklu tal-fjuwil, ir-
radjuattività fl-ambjent u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni. Il-JRC għandu jsaħħaħ aktar l-
irwol tiegħu bħala referenza Ewropea għat-
tixrid tal-informazzjoni, it-taħriġ u l-
edukazzjoni għall-professjonisti u x-
xjenzati żgħażagħ.

Il-Programm Nukleari Speċifiku tal-JRC 
huwa mmirat li jissodisfa l-obbligi ta’ R&Ż 
tat-Trattat u li jappoġġa kemm il-
Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri, l-
aktar fl-oqsma tas-salvagwardji u n-
nonproliferazzjoni, ir-radjuattività fl-
ambjent u l-protezzjoni mir-radjazzjoni. Il-
JRC għandu jsaħħaħ aktar l-irwol tiegħu 
bħala referenza Ewropea għat-tixrid tal-
informazzjoni, it-taħriġ u l-edukazzjoni 
għall-professjonisti u x-xjenzati żgħażagħ.
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Or. fr

Emenda 62
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – taqsima 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija nukleari ser ikollha rwol 
strateġiku fit-taħlita tal-enerġija tal-
Unjoni ta’ mill-inqas għan-nofs seklu li 
ġej, biex b’hekk tikkontribwixxi għall-
kisba tal-mira tal-Unjoni dwar l-emissjoni 
ta' gassijiet b’effett ta’ serra, u t-titjib tal-
indipendenza, is-sigurtà u d-diversità tal-
provvista ta' enerġija tal-Unjoni. Dan 
jista' jinkiseb fi ħdan l-aktar impenji 
stretti mmirati lejn l-użu responsabbli tal-
enerġija nukleari, li jkopru s-sikurezza u 
s-sigurtà.

Filwaqt li l-enerġija nukleari għad 
għandha rwol strateġiku fil-ġenerazzjoni 
tal-elettriku f’xi Stati Membri, 
speċjalment fi Franza, l-Unjoni għandha 
tersaq b’mod aktar determinat lejn 
ekonomija mingħajr l-enerġija nukleari.

Or. fr

Emenda 63
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – taqsima 2 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jintlaħaq dan l-għan, hemm bżonn 
ċar li jiġu żviluppati l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenza sabiex jiġu pprovduti l-aktar 
teknoloġija xjentifika avvanzata meħtieġa, 
ħila esperta indipendenti u affidabbli li 
tappoġġa l-politiki tal-Unjoni fl-oqsma tas-
sikurezza tar-reattur nukleari u ċ-ċikli tal-
fjuwil, u s-salvagwardji u s-sigurtà 
nukleari. L-appoġġ immexxi mill-klijenti 
lejn il-politika tal-Unjoni enfasizzata fil-
missjoni tal-JRC ser jiġi kkumplimentat bi 

Sabiex jintlaħaq dan l-għan, hemm bżonn 
ċar li jiġu żviluppati l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenza sabiex jiġu pprovduti l-aktar 
teknoloġija xjentifika avvanzata meħtieġa, 
ħila esperta indipendenti u affidabbli li 
tappoġġa l-politiki tal-Unjoni fl-oqsma tas-
salvagwardji u s-sigurtà nukleari u taż-
żarmar tal-impjanti nukleari. Il-missjoni
tal-JRC ser jiġi kkumplimentat bi rwol 
proattiv fi ħdan iż-Żona ta’ Riċerka 
Ewropea fit-twettiq ta’ attivitajiet ta’ 



PE472.074v01-00 30/32 AM\876483MT.doc

MT

rwol proattiv fi ħdan iż-Żona ta’ Riċerka 
Ewropea fit-twettiq ta’ attivitajiet ta’ 
riċerka ta’ kwalità għolja f’kuntatt mill-
qrib mal-industrija u korpi oħrajn u sabiex 
jiġu żviluppati netwerks ma’ istituzzjonijiet 
pubbliċi u privati fl-Istati Membri.

riċerka ta’ kwalità għolja f’kuntatt mill-
qrib mal-industrija u korpi oħrajn u sabiex 
jiġu żviluppati netwerks ma’ istituzzjonijiet 
pubbliċi u privati fl-Istati Membri. Ir-rwol 
tiegħu bħala fornitur ta’ informazzjoni 
lill-pubbliku se jissaħħaħ. 

Or. fr

Emenda 64
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – taqsima 3 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-immaniġġjar tal-iskart nukleari u l-
impatt ambjentali, ser jiffoka fuq it-tnaqqis 
tal-inċertezza u r-riżoluzzjoni ta’ 
kwistjonijiet pendenti dwar ir-rimi tal-
iskart, sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
effettivi għall-immaniġġjar ta’ skart 
nukleari ta’ livell għoli li jsegwu ż-żewġ 
alternattivi ewlenin (rimi dirett jew 
tqassim u transmutazzjoni). Ser jiġu 
żviluppati wkoll attivitajiet li jtejbu l-fehim 
u l-immudellar tal-fiżika, il-kimika u l-
proprjetajiet fundamentali tal-materjali 
attinji, u l-bażi ta’ dejta ta’ dejta nukleari 
ta’ referenza ta’ preċiżjoni għolja, għal
applikazzjonijiet ta’ enerġija nukleari u 
mhux nukleari (eż. mediċi). Sabiex jiġi 
estiż l-isforz tal-protezzjoni radjoloġika, 
ser jitwettaq żvilupp ulterjuri ta’ mudelli 
ambjentali ta’ tixrid radjuisotopu flimkien 
ma’ testijiet ta’ monitoraġġ f’radjuattività 
ambjentali b’appoġġ għall-armonizzazzjoni 
tal-proċess u s-sistemi ta’ monitoraġġ 
nazzjonali.

1. L-applikazzjonijiet mediċi u l-impatt 
ambjentali, ser jiffokaw fuq 
applikazzjonijiet ta’ enerġija nukleari u 
mhux nukleari (eż. mediċi). Sabiex jiġi 
estiż l-isforz tal-protezzjoni radjoloġika, 
ser jitwettaq żvilupp ulterjuri ta’ mudelli 
ambjentali ta’ tixrid radjuisotopu flimkien 
ma’ testijiet ta’ monitoraġġ f’radjuattività 
ambjentali b’appoġġ għall-armonizzazzjoni 
tal-proċess u s-sistemi ta’ monitoraġġ 
nazzjonali, u bl-għoti lill-pubbliku ta’ 
dejta dwar il-livelli ta’ radjuattività 
ambjentali (arja, ilma, ħamrija).

Or. fr
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Emenda 65
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – taqsima 3 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sikurezza nukleari, ser 
tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ 
riċerka dwar ċikli tal-fjuwil eżistenti u 
ġodda, is-sikurezza ta' reatturi preżenti fl-
Unjoni, u s-sikurezza tar-reattur fuq 
disinni ġodda innovattivi li jistgħu jtejbu 
l-aspetti ta’ effiċjenza, sikurezza u 
salvagwardja ta’ ċikli innovattivi tal-
fjuwil, eżawriment estiż jew ta’ tipi ġodda 
ta’ fjuwils għall-ġenerazzjoni li jmiss. Ser 
issegwi wkoll l-iżvilupp ta’ rekwiżiti ta’ 
sikurezza u metodi avvanzati ta’ 
valutazzjoni għal sistemi ta’ reatturi 
ġodda u eżistenti. Minbarra dan, il-JRC 
ser isaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni fid-
dinja billi jikkoordina l-kontribuzzjoni 
Ewropea għall-inizjattiva tal-Forum 
Internazzjonali tar-R&Ż tal-Ġenerazzjoni 
IV, billi jaġixxi bħala integratur u jxerred 
ir-riċerka f’dan il-qasam.

imħassar

Or. fr

Emenda 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni tal-finanzjament tar-riċerka 
Ewropea għandha tkun ibbażata aktar fuq 
il-fiduċja u tkun aktar tolleranti għar-
riskji fir-rigward tal-parteċipanti fil-
fażijiet kollha tal-proġetti, filwaqt li tiġi 
ggarantita r-responsabilità, b'regoli tal-
UE flessibbli biex jiġu allinjati aħjar, fejn 
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hu possibbli, ma’ regolamenti nazzjonali 
differenti eżistenti u prattiki ta’ 
kontabilità rikonoxxuti;

Or. en

Emenda 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ bejn il-fiduċja u 
l-kontroll – bejn it-teħid tar-riskju u l-
perikli li r-riskju jġib miegħu – biex tiġi 
żgurata l-ġestjoni finanzjarja soda tal-
fondi tal-Unjoni għar-riċerka.

Or. en

Emenda 68
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – parti 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. fr


