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Amendamentul 9
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 10
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Programul-cadru (2012-2013) ar 
trebui să țină cont de impactul, îndeosebi 
financiar și bugetar, al catastrofei de la 
Fukushima asupra programului ITER și 
de deciziile adoptate în urma acesteia, în 
special de oprirea programului nuclear în 
Germania, și ar trebui, prin urmare, să 
realizeze o analiză de impact.

Or. fr

Justificare

Nu există nicio justificare temeinică din partea Comisiei Europene pentru derogarea de la 
obligația de realizare a unei analize de impact. Totuși, Comisia propune ca toți contribuabilii 
europeni să plătească peste 2,5 miliarde de euro pentru doi ani de cercetare în domeniul 
nuclear. Atât consecințele catastrofelor din Japonia, cât și deciziile politice, precum cea a 
Germaniei de a renunța la producția de energie nucleară, nu au mai fost evaluate de Comisia 
Europeană.
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Amendamentul 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Elaborarea și punerea în aplicare a 
Programului-cadru (2012-2013) trebuie 
să se bazeze pe principiul simplității, al 
stabilității, al transparenței, al certitudinii 
juridice, al consecvenței, al excelenței și 
al încrederii și să urmeze recomandările 
Parlamentului European făcute în 
raportul său privind simplificarea punerii 
în aplicare a programelor-cadru de 
cercetare. 

Or. en

Amendamentul 12
Michèle Rivasi

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 

(5) Între anul 1989 și începutul 
anului 2011, numărul reactoarelor din 
Uniune s-a redus de la 177 la 143; 
electricitatea generată de centralele 
nucleare a scăzut în mod regulat 
începând din 2003; aproape jumătate din 
această cantitate de energie electrică este 
generată doar de Franța (46 % în 2009). 
De atunci, patru reactoare au explodat la 
Fukushima, iar Germania a decis să își 
închidă centralele nucleare. Prezenta 
propunere de decizie a fost adoptată de 
Comisia Europeană la 7 martie 2011, cu 
patru zile înainte de catastrofa de la 
Fukushima; prin urmare, propunerea de 
decizie nu ia în considerare aceste 
evenimente care au contribuit și vor 
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combatere a schimbărilor climatice atât 
pe termen scurt, cât și pe termen lung.

contribui în continuare la perturbarea 
politicii energetice europene. 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” trebuie, prin urmare, 
revizuit pentru a accelera dezvoltarea 
energiilor regenerabile și a tehnologiilor 
care permit reducerea consumului de 
energie. Tehnologiile energeticii nucleare 
nu mai sunt incluse în acest portofoliu, 
deoarece nu mai au niciun potențial de a 
atinge obiectivele unei dezvoltări cu 
adevărat durabile.

Or. fr

Amendamentul 13
Edit Herczog

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere posibilul impact 
transfrontalier al incidentelor nucleare, 
sporirea siguranței nucleare și, după caz, 
aspectele privind securitatea trebuie să 
constituie o prioritate.

Or. en

Amendamentul 14
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 6
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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 
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.

(6) În domeniul fisiunii nucleare, 
provocările tehnologice principale pentru 
atingerea obiectivelor energetice convenite 
de Uniune pentru 2020 sunt asigurarea 
unor soluții pe termen lung de gestionare a 
deșeurilor și lansarea unui amplu 
program de formare de experți în 
dezasamblarea instalațiilor nucleare. 
Principiul „poluatorul plătește” va fi 
aplicat în consecință.

Or. fr

Amendamentul 15
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obiectivul inițiativei europene 
industriale în domeniul energiei nucleare 
sustenabile (ESNII) constă realizarea 
până în 2035-2040 a unor reactoare cu 
neutroni rapizi cu ciclu de combustibil 
închis de generația a IV-a. Această 
inițiativă include trei linii de dezvoltare 
tehnologică și patru mari proiecte: 
prototipul ASTRID (răcire cu sodiu), 
modelul experimental ALLEGRO (răcire 
cu gaz), reactorul de demonstrație 
ALFRED (răcire cu plumb) și pentru 
aceeași tehnologie în cadrul 
infrastructurilor de suport, instalația de 
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iradiere cu neutroni rapizi MYRRHA 
(răcire cu plumb-bismut).

Or. it

Amendamentul 16
Edit Herczog

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere accidentul produs la 
centrala nucleară de la Fukushima 
(Japonia), provocat de cutremurul și 
tsunamiul de la 11 martie 2011, este 
necesară intensificarea activității de 
cercetare în domeniul securității fisiunii 
nucleare pentru a asigura cetățenii 
Uniunii de faptul că securitatea 
instalațiilor nucleare din Uniune respectă 
în continuare cele mai înalte standarde 
internaționale. Astfel de eforturi 
suplimentare necesită o sporire a 
bugetului alocat domeniului fisiunii 
nucleare.

Or. en

Amendamentul 17
Michèle Rivasi

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 

(7) Deși în domeniul fuziunii planul SET 
recunoaște importanța ITER, în cadrul 
comunității științifice există un consens 
general cu privire la faptul că filiera 
„fuziune”nu va putea fi viabilă din punct 
de vedere comercial până la sfârșitul 
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strategic pe termen lung al cercetării în 
domeniul fuziunii.

secolului, sau chiar și mai târziu. Prin 
urmare, ITER nu va furniza doar un 
singur kWh rețelei electrice.

Or. fr

Amendamentul 18
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La reuniunea din 4 februarie 2011, 
Consiliul a convenit că UE și statele 
membre vor promova investițiile în 
energia din surse regenerabile, în 
tehnologiile sigure și sustenabile cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și se vor 
concentra pe implementarea priorităților 
tehnologice stabilite în planul strategic 
european privind tehnologiile energetice 
(Planul SET).

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest punct este reluat în cadrul amendamentului privind considerentul (5).

Amendamentul 19
Michèle Rivasi

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 
fuziune care și-a asumat un rol de lider la 
nivel internațional în dezvoltarea fuziunii 
ca sursă de energie.

(9) Euratom a creat un program în 
domeniul cercetării de fuziune care și-a 
asumat un rol la nivel internațional, dar 
care, pe de altă parte, solicită o 
contribuție financiară tot mai mare din 
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partea cetățenilor europeni, în 
detrimentul altor programe de cercetare și 
dezvoltare.

Or. fr

Justificare

Fuziunea ar putea fi viabilă din punct de vedere comercial în cel mai bun caz în următorii 80-
100 de ani și, prin urmare, nu poate contribui la securitatea energetică și climatică. 
Enormele alocații bugetare oferite ITER și fuziunii nu sunt în consecință justificate și, de 
altfel, nici justificabile și, de aceea, trebuie mai degrabă îndreptate către domeniului sănătății 
sau al energiilor cu adevărat sustenabile.

Amendamentul 20
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Un acord privind finanțarea 
suplimentară a ITER numai prin 
transferul resurselor cadrului financiar 
multianual (CFM) neutilizate în 2011 și 
fără redistribuiri din partea celui de-al 
șaptelea Program-cadru pentru cercetare 
către Programul-cadru al Euratom ar 
permite adoptarea rapidă în 2011 a 
programului de cercetare Euratom.

Or. en

Amendamentul 21
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ca urmare a Deciziei Consiliului din 
20 decembrie 2005 privind aprobarea 

eliminat
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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.

Or. fr

Amendamentul 22
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Concluziile Consiliului privind 
necesitatea de competențe în domeniul 
nuclear, adoptate la reuniunea 
desfășurată la 1-2 decembrie 2008, 
recunosc că este esențial ca în cadrul 
Comunității să se mențină un nivel înalt 
de calificare în domeniul nuclear.

(11) Dat fiind faptul că tratatul de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice nu oferă Parlamentului 
European putere de codecizie în domeniul 
nuclear, este esențial să se găsească o 
nouă bază juridică pentru toată legislația 
viitoare din acest domeniu.

Or. fr

Justificare

Deciziile Consiliului în domeniul nuclear sunt adoptate din ce în ce mai des fără a se lua în 
considerare avizul Parlamentului European. Astfel, Consiliul a adoptat deja o poziție privind 
această propunere de decizie, fără a aștepta măcar propunerile de amendamente ale 
raportorului sau ale altor reprezentanți ai ITRE. Un alt exemplu recent îl constituie 
adoptarea Directivei privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive fără 
luarea în considerare a avizului PE. 
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Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Concluziile Consiliului privind 
necesitatea de competențe în domeniul 
nuclear, adoptate la reuniunea desfășurată 
la 1-2 decembrie 2008, recunosc că este 
esențial ca în cadrul Comunității să se 
mențină un nivel înalt de calificare în 
domeniul nuclear.

(11) Concluziile Consiliului privind 
necesitatea de competențe în domeniul 
nuclear, adoptate la reuniunea desfășurată 
la 1-2 decembrie 2008, recunosc că este 
esențial ca în cadrul Comunității să se 
mențină un nivel înalt de calificare și 
condiții de muncă adecvate în domeniul 
nuclear.

Or. ro

Amendamentul 24
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Realizarea ITER în Europa, în 
conformitate cu acordul 
din 21 noiembrie 2006 cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale a 
Energiei de Fuziune ITER pentru aplicarea 
în comun a proiectului ITER, trebuie 
reanalizată.

Or. fr

Justificare

Începând din 2006, au apărut noi date tehnice, financiare, bugetare și referitoare la riscurile 
ecologice. Oprirea ITER ar presupune costuri mai reduse decât continuarea finanțării 
publice a acestuia pe parcursul următoarelor decenii.
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Amendamentul 25
Michèle Rivasi

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 
conexe.

eliminat

Or. fr

Justificare

Începând din 2006, au apărut noi date tehnice, financiare, bugetare și referitoare la riscurile 
ecologice. Oprirea ITER ar presupune costuri mai reduse decât continuarea finanțării 
publice a acestuia pe parcursul următoarelor decenii.

Amendamentul 26
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia, Consiliul European, 
Consiliul și statele membre urmează să 
demareze un proces de modificare a 
Tratatului Euratom, pentru a consolida 
dispozițiile acestuia privind dreptul la 
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informație și dreptul de colegislator al 
Parlamentului European în ceea ce 
privește cercetarea Euratom și problemele 
legate de protecția mediului.

Or. en

Amendamentul 27
Adina-Ioana Vălean

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.

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 (AII), pentru autoritatea 
bugetară, pe durata procedurii bugetare 
anuale. Pentru a încadra Programul-
cadru (2012-2013) în CFM pentru anii 
2012 și 2013, va fi necesară modificarea 
CFM prin ridicarea plafonului de la 
rubrica 1a. La 20 aprilie 2011, Comisia a 
prezentat o propunere care va servi drept 
bază pentru negocieri. Un acord privind 
finanțarea ITER prin transferuri 
suplimentare către rubrica 1a a CFM ar 
permite adoptarea rapidă în 2011 a 
programului de cercetare al Euratom. 
Dacă nu mai sunt disponibile alte resurse 
ale CFM din 2011 în vederea transferului 
în 2012 și 2013, trebuie mobilizat 
instrumentul de flexibilitate, conform 
prevederilor de la punctul 27 din AII.

Or. en
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Amendamentul 28
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru CFM 2014-2020, resursele 
financiare dedicate proiectului ITER 
trebuie fixate pentru întreaga perioadă de 
programare astfel încât orice costuri care 
depășesc suma de 6,6 miliarde de euro de 
care dispune UE pentru perioada de 
construcție a ITER, care, conform 
actualelor planificări, ar trebui finalizat 
în 2020, să fie finanțate în afara 
plafoanelor CFM (alocare de fonduri în 
scopurile prestabilite, „ring fencing”).

Or. en

Amendamentul 29
Michèle Rivasi

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 
domeniile sale de competență specifice.

Or. fr
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Amendamentul 30
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dimensiunea internațională și globală 
a activităților europene de cercetare este 
importantă în vederea obținerii de avantaje 
reciproce. Prin urmare, Programul-cadru 
(2012-2013) trebuie să fie deschis 
participării țărilor care au încheiat 
acordurile necesare în acest sens, dar și 
participării, la nivel de proiecte și pe baza 
interesului reciproc, a entităților din țări 
terțe și a organizațiilor internaționale de 
cooperare științifică.

(18) Dimensiunea internațională și globală 
a activităților europene de cercetare este 
importantă în vederea obținerii de avantaje 
reciproce. Prin urmare, Programul-cadru 
(2012-2013) trebuie, pe de o parte, să fie 
deschis participării țărilor care au încheiat 
acordurile necesare în acest sens, dar și 
participării, la nivel de proiecte și pe baza 
interesului reciproc, a entităților din țări 
terțe și a organizațiilor internaționale de 
cooperare științifică. Pe de altă parte, acest 
lucru înseamnă, de asemenea, că, 
îndeosebi cu privire la proiectul ITER, 
partenerii internaționali trebuie să își 
respecte pe deplin obligațiile financiare.

Or. en

Amendamentul 31
Edit Herczog

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivele generale ale Programului-
cadru (2012-2013) sunt stabilite la 
articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din 
tratat și contribuie la crearea „Uniunii 
inovării” și la construirea Spațiului 
European de Cercetare.

1. Obiectivele generale ale Programului-
cadru (2012-2013) sunt stabilite la 
articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din 
tratat, punându-se un accent deosebit pe 
siguranța nucleară, securitate și protecția 
împotriva radiațiilor, și contribuie la 
crearea „Uniunii inovării” și la construirea 
Spațiului European de Cercetare.

Or. en
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Amendamentul 32
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivele generale ale Programului-
cadru (2012-2013) sunt stabilite la 
articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din 
tratat și contribuie la crearea „Uniunii 
inovării” și la construirea Spațiului 
European de Cercetare.

1. Obiectivele generale ale Programului-
cadru (2012-2013) sunt stabilite la 
articolul 2 litera (a) din tratat și contribuie 
la crearea „Uniunii inovării” și la 
construirea Spațiului European de 
Cercetare.

Or. xm

Justificare

De la încheierea Tratatelor de la Roma în 1957, multe schimbări s-au produs în întreaga 
lume, însă Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – Euratom –
rămâne în realitate nemodificat. În loc să mențină o „sarcină” depășită de promovare a 
„formării și dezvoltării rapide a industriilor nucleare” (articolul 1), cel de-al șaptelea 
Program-cadru al Euratom ar trebui să se axeze pe protecția împotriva radiațiilor, 
dezactivare, tehnici și tehnologii de siguranță și acordarea de sprijin științific și tehnic în 
procesul de elaborare a politicilor.

Amendamentul 33
Michèle Rivasi

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. fr
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Amendamentul 34
Michèle Rivasi

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) protecție împotriva radiațiilor, cu 
obiectivul de a se spori eficiența utilizării 
radiației ionizante în industrie și în 
medicină.

Or. fr

Amendamentul 35
Michèle Rivasi

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 
100 000 000 de euro. Această sumă se 
alocă după cum urmează (în EUR):

Or. fr

Amendamentul 36
Adina-Ioana Vălean

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):



PE472.074v01-00 18/33 AM\876483RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 37
Michèle Rivasi

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;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 38
Adina-Ioana Vălean

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, inclusiv fondurile 
necesare pentru continuarea programului 
JET în Culham;

Or. en

Amendamentul 39
Michèle Rivasi

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;

- protecția împotriva radiațiilor: 
60 000 000;

Or. fr
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Amendamentul 40
Edit Herczog

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 și protecția împotriva 
radiațiilor 200 000 000;

Or. en

Amendamentul 41
Adina-Ioana Vălean

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 radiaților 118 245 000;

Or. en

Amendamentul 42
Michèle Rivasi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- activitățile nucleare ale JRC: 
233 216 000.

- activitățile nucleare ale JRC: 40 000 000.

Or. fr
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Amendamentul 43
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- activitățile nucleare ale JRC 233 216 000. - activitățile nucleare ale JRC privind 
securitatea nucleară, protecția mediului și 
dezactivarea 233 216 000

Or. en

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să se acorde o atenție deosebită 
extinderii acordurilor contractuale care 
reduc riscul neexecutării, precum și 
redistribuirea riscurilor și a costurilor în 
timp.

Or. en

Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită inițiativelor care însoțesc 
activitățile principale de cercetare 
nucleară, îndeosebi cu privire la 
investițiile în capitalul uman și în condiții 
de lucru adecvate și la acțiunile care 



AM\876483RO.doc 21/33 PE472.074v01-00

RO

vizează abordarea riscului de deficit de 
competențe în următorii ani.

Or. en

Amendamentul 46
Niki Tzavela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre și Comisia trebuie să 
stabilească o revizuire a calificărilor 
profesionale, a formării și a 
competențelor în domeniul nuclear în 
cadrul Uniunii Europene, care ar oferi o 
imagine de ansamblu a situației actuale și 
ar permite identificarea și aplicarea de 
soluții adecvate.

Or. en

Amendamentul 47
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul-cadru (2012-2013) este 
structurat în două părți, care corespund 
acțiunilor „indirecte” privind cercetarea în 
domeniul energiei de fuziune, fisiunea 
nucleară și protecția împotriva radiațiilor 
și, respectiv, activităților „directe” de 
cercetare ale JRC.

Programul-cadru (2012-2013) este 
structurat în două părți, care corespund 
acțiunilor „indirecte” privind cercetarea în 
domeniul dezactivării instalațiilor 
nucleare și protecția împotriva radiațiilor 
și, respectiv, activităților „directe” de 
cercetare ale JRC.

Or. fr
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Amendamentul 48
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.A.

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte este eliminată.

Or. fr

Amendamentul 49
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Anexa 1 – Partea I A – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Un program focalizat pe fizică și 
tehnologie va exploata Joint European 
Torus (JET) și alte dispozitive de confinare 
magnetică (inclusiv noi posibile 
experimente care se vor realiza și vor 
funcționa în paralel cu ITER) care 
prezintă relevanță pentru ITER. Acest 
program va evalua tehnologiile cheie 
specifice ITER, va consolida opțiunile 
proiectului ITER și va pregăti exploatarea 
acestuia.

Or. it

Amendamentul 50
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

I.B. FISIUNE NUCLEARĂ ȘI 
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 

I.B. DEZACTIVAREA ȘI PROTECȚIA 
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RADIAȚIILOR ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Or. fr

Amendamentul 51
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea unei baze științifice și tehnice 
solide pentru a accelera evoluțiile practice 
în direcția unei gestionări mai sigure a 
deșeurilor radioactive cu durată lungă de 
viață, pentru a spori în special securitatea, 
eficiența utilizării resurselor și 
rentabilitatea energiei nucleare și a 
asigura un sistem robust și acceptabil din 
punct de vedere social pentru protejarea 
oamenilor și a mediului împotriva efectelor 
radiației ionizante.

Stabilirea unei baze științifice și tehnice 
solide pentru a accelera evoluțiile practice 
în direcția unei dezactivări în deplină 
siguranță a instalațiilor nucleare și a 
asigurării unui sistem robust pentru 
protejarea oamenilor și a mediului 
împotriva efectelor radiației ionizante.

Or. fr

Amendamentul 52
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 2 - punctul 1

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 

După cum au demonstrat catastrofele 
succesive produse la centralele nucleare, 
energia nucleară constituie o sursă de 
riscuri majore atât pentru populație, cât și 
pentru mediu. Decizia recentă a 
Germaniei de a renunța la producția de 
energie nucleară reprezintă o dovadă a 
acestui fapt.
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decât modelele actuale. Inițiativele 
europene actuale în acest domeniu intră 
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. fr

Amendamentul 53
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 2 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la începutul celui de-al șaptelea 
Program-cadru al Euratom au fost 
lansate trei inițiative europene de 
cooperare majore legate de știința și 
tehnologiile nucleare. Acestea sunt 
Platforma tehnologică pentru energie 
nucleară sustenabilă (Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform -
SNETP), Platforma tehnologică pentru 
implementarea depozitării geologice a 
deșeurilor (Implementing Geological 
Disposal Technology Platform - IGDTP) 
și Inițiativa multidisciplinară europeană 
privind riscurile de iradiere la doze joase 
(Multidisciplinary European Low-Dose 
Initiative – MELODI). Activitățile SNETP 
și IGDTP corespund îndeaproape 
priorităților planului SET, iar un nucleu 
de organizații participante la SNETP 
răspund de implementarea ESNII, 
Inițiativa industrială europeană pentru 
energie nucleară sustenabilă (European 
Sustainable Nuclear Industrial Initiative) 
în cadrul planului SET. Toate acestea 
includ activități din domeniul de aplicare 

eliminat
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al Programului-cadru (2012-2013) și pot 
garanta că acesta rămâne cât mai eficient 
și mai eficace posibil.

Or. fr

Amendamentul 54
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 2 - punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se intensifică interacțiunile dintre 
SNETP, IGDTP și MELODI și alte 
forumuri ale părților interesate la nivelul 
Uniunii, cum ar fi Forumul European al 
Energiei Nucleare (European Nuclear 
Energy Forum - ENEF) și Grupul 
european al autorităților de reglementare 
din domeniul securității nucleare 
(European Nuclear Safety Regulators 
Group - ENSREG), iar acest proces va fi 
susținut pe cât posibil prin activitățile din 
Programul-cadru.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 55
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 2 - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul-cadru Euratom (2012-2013) se 
caracterizează prin preocuparea esențială 
pentru promovarea unor niveluri ridicate 
de securitate. Programul-cadru va 
continua să sprijine inițiativele în sensul 
asigurării menținerii facilităților, a
formării și a oportunităților de formare din 

Programul-cadru Euratom (2012-2013) se 
caracterizează prin preocuparea esențială
pentru promovarea dezactivării 
instalațiilor nucleare în cele mai sigure 
condiții. Programul-cadru va accelera
inițiativele în sensul asigurării unui nivel 
corespunzător al facilităților, al formării și 
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Europa la un nivel corespunzător, ținând 
cont de orientările actuale ale programelor 
naționale și de interesul major al Uniunii 
în ansamblu. Această orientare, mai mult 
decât orice altceva, va asigura perpetuarea 
unei culturi adecvate a securității nucleare.

al oportunităților de formare din Europa în 
acest domeniu, ținând cont de tendințele
actuale existente la nivel mondial de 
programare a închiderii centralelor 
nucleare. Această orientare, mai mult 
decât orice altceva, va asigura o cultură 
adecvată a securității nucleare.

Or. fr

Amendamentul 56
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 3 - punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Depozitarea geologică eliminat
Activități de cercetare orientate către 
implementare cu privire la toate aspectele 
cheie nerezolvate în domeniul depozitării 
geologice a deșeurilor radioactive cu 
durată lungă de viață însoțite, după caz, 
de demonstrarea tehnologiilor și a 
aspectelor de securitate, precum și 
dezvoltarea unei viziuni europene comune 
asupra principalelor aspecte legate de 
gestionarea și eliminarea deșeurilor.

Or. fr

Justificare

Conform principiului „poluatorul plătește", producătorii de deșeuri nucleare înșiși sunt cei 
care trebuie să contribuie la identificarea de soluții durabile privind deșeurile. Prin urmare, 
contribuabilii europeni nu trebuie să participe la acest program de cercetare.

Amendamentul 57
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 3 - punctul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sisteme de reactori eliminat
Cercetare în scopul sprijinirii exploatării 
în condiții de siguranță, eficiență și mai 
mare sustenabilitate a tuturor sistemelor 
de reactori pertinente (inclusiv a 
instalațiilor pentru ciclul combustibilului) 
aflate în uz sau în curs de dezvoltare în 
Europa, precum și investigarea unor 
aspecte de gestionare a deșeurilor legate 
de ciclul combustibilului, cum ar fi 
separarea și transmutarea.

Or. fr

Justificare

Banii contribuabililor europeni nu trebuie alocați unei surse de energie depășite și 
periculoase.

Amendamentul 58
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B. – secțiunea 3 - punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru utilizarea și pentru 
menținerea disponibilității infrastructurilor 
esențiale de cercetare în domeniile 
tematice prezentate mai sus și a cooperării 
dintre acestea.

Sprijin pentru utilizarea și pentru 
menținerea disponibilității infrastructurilor 
esențiale de cercetare în domeniile 
protecției împotriva radiațiilor și a 
dezactivării instalațiilor nucleare și a 
cooperării dintre acestea.

Or. fr

Amendamentul 59
Romana Jordan Cizelj

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea I.B – secțiunea 3 - punctul 5



PE472.074v01-00 28/33 AM\876483RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru păstrarea și continuarea 
dezvoltării competențelor științifice și a 
capacităților umane pentru a se garanta 
disponibilitatea pe termen lung în sectorul 
nuclear a unor cercetători, ingineri și 
angajați calificați în mod corespunzător.

Sprijin suplimentar pentru păstrarea și 
formarea profesională a personalului, 
acesta fiind necesar pentru a menține
independența nucleară a Uniunii și un 
nivel constant de furnizare și 
îmbunătățire a siguranței nucleare. În 
UE, este esențial să se mențină expertiza
în domeniul energiei nucleare, inclusiv cu 
privire la dezafectarea și gestionarea pe 
termen lung a deșeurilor, pentru că
energia nucleară va juca un rol-cheie în 
mixul energetic.

Or. sl

Amendamentul 60
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B – secțiunea 3 - punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru păstrarea și continuarea 
dezvoltării competențelor științifice și a 
capacităților umane pentru a se garanta 
disponibilitatea pe termen lung în sectorul 
nuclear a unor cercetători, ingineri și 
angajați calificați în mod corespunzător.

Sprijin pentru păstrarea și continuarea 
dezvoltării competențelor științifice și a 
capacităților umane pentru a se garanta 
disponibilitatea pe termen lung în sector a 
unor cercetători, ingineri și angajați 
calificați în mod corespunzător în 
domeniul protecției împotriva radiațiilor 
și al dezactivării instalațiilor nucleare.

Or. fr

Amendamentul 61
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – secțiunea 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul specific al JRC în domeniul 
nuclear are ca scop îndeplinirea obligațiilor 
de cercetare și dezvoltare prevăzute de 
tratat și sprijinirea atât a Comisiei 
Europene, cât și a statelor membre în 
domeniul garanțiilor și al neproliferării, al 
gestionării deșeurilor, al securității 
instalațiilor nucleare și a ciclului de 
combustibil, al radioactivității în mediu și 
al protecției împotriva radiațiilor. JRC își 
va consolida în continuare rolul de punct 
de referință european pentru diseminarea 
informațiilor, formarea și educarea 
profesioniștilor și a tinerilor oameni de 
știință din domeniu.

Programul specific al JRC în domeniul 
nuclear are ca scop îndeplinirea obligațiilor 
de cercetare și dezvoltare prevăzute de 
tratat și sprijinirea atât a Comisiei 
Europene, cât și a statelor membre 
îndeosebi în domeniul garanțiilor și al 
neproliferării, al radioactivității în mediu și 
al protecției împotriva radiațiilor. JRC își 
va consolida în continuare rolul de punct 
de referință european pentru diseminarea 
informațiilor, formarea și educarea 
profesioniștilor și a tinerilor oameni de 
știință din domeniu.

Or. fr

Amendamentul 62
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – secțiunea 2 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia nucleară va juca un rol strategic în 
mixul energetic al Uniunii pentru cel 
puțin încă o jumătate de secol, 
contribuind la atingerea obiectivului 
Uniunii privind emisiile de gaze cu efect 
de seră și la ameliorarea independenței, 
securității și diversității aprovizionării 
Uniunii cu energie. Acest lucru se poate 
realiza în condițiile asumării unor 
angajamente stricte cu privire la utilizarea 
responsabilă a energiei nucleare, avându-
se în vedere aspectele de securitate și 
protecție fizică și radiologică.

Dacă energia nucleară joacă în continuare 
un rol strategic în domeniul producerii de 
electricitate în anumite state membre, 
îndeosebi în Franța, Uniunea trebuie să 
se îndrepte cu hotărâre către o economie 
fără energie nucleară.

Or. fr
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Amendamentul 63
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – secțiunea 2 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea acestui obiectiv, 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
trebuie să fie actualizate în permanență, 
pentru a se avea la dispoziție expertiza de 
ultimă oră, independentă și fiabilă, 
necesară în sprijinul politicilor Uniunii în 
domeniul securității reactorilor nucleari, 
al securității ciclului de combustibil, 
precum și al garanțiilor nucleare și 
protecției fizice și radiologice. Sprijinul 
orientat către client pentru politicile 
Uniunii exprimat în misiunea JRC va fi 
completat de asumarea unui rol proactiv în 
cadrul Spațiului European de Cercetare 
prin desfășurarea unor activități de 
cercetare de înaltă calitate în strânsă 
colaborare cu industria și cu alte 
organisme, precum și prin dezvoltarea de 
rețele cu instituții publice și private din 
statele membre.

Pentru realizarea acestui obiectiv, 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
trebuie să fie actualizate în permanență, 
pentru a se avea la dispoziție expertiza de 
ultimă oră, independentă și fiabilă, 
necesară în sprijinul politicilor Uniunii în 
domeniul securității și al garanțiilor 
nucleare și al dezactivării instalațiilor 
nucleare. Misiunea JRC va fi completată
de asumarea unui rol proactiv în cadrul 
Spațiului European de Cercetare prin 
desfășurarea unor activități de cercetare de 
înaltă calitate în strânsă colaborare cu 
industria și cu alte organisme, precum și 
prin dezvoltarea de rețele cu instituții 
publice și private din statele membre.
Rolul acesteia de a difuza informații 
publicului va fi consolidat.

Or. fr

Amendamentul 64
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – secțiunea 3 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Gestionarea deșeurilor nucleare și 
impactul asupra mediului: se va concentra 
asupra reducerii incertitudinilor și 
rezolvării chestiunilor rămase deschise în 
privința eliminării deșeurilor, în scopul 
elaborării de soluții eficace pentru 
gestionarea deșeurilor cu radioactivitate 

1. Aplicații medicale și impactul asupra 
mediului: se va concentra asupra 
aplicațiilor nenucleare (de exemplu 
aplicații medicale). În vederea extinderii 
efortului de protecție radiologică, se vor 
desfășura activități de cercetare menite să 
dezvolte în continuare modele de dispersie 
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ridicată în direcția a două opțiuni majore 
(eliminare directă sau separare și 
transmutare). Totodată se vor desfășura 
activități menite să conducă la o mai bună 
înțelegere și modelare a caracteristicilor 
fizice și chimice și a proprietăților 
fundamentale ale actinidelor, precum și la 
o bază de date de înaltă acuratețe 
conținând date nucleare de referință 
pentru energia nucleară și pentru aplicații
nenucleare (de exemplu aplicații medicale). 
În vederea extinderii efortului de protecție 
radiologică, se vor desfășura activități de 
cercetare menite să dezvolte în continuare 
modele de dispersie a radioizotopilor în 
mediu, cuplate cu teste de monitorizare a 
radioactivității în mediu, în sprijinul 
armonizării proceselor și sistemelor 
naționale de monitorizare.

a radioizotopilor în mediu, cuplate cu teste 
de monitorizare a radioactivității în mediu, 
în sprijinul armonizării proceselor și 
sistemelor naționale de monitorizare și 
pentru a pune la dispoziția publicului 
informații privind radioactivitatea în 
mediu (aer, apă, sol).

Or. fr

Amendamentul 65
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – secțiunea 3 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate nucleară: va contribui la 
implementarea cercetării privind ciclurile 
de combustibil noi și existente, securitatea 
reactorilor actuali din Uniune și 
securitatea noilor concepte inovatoare de 
reactori care pot îmbunătăți eficiența, 
securitatea și aspectele legate de control 
garanții ale ciclurilor inovatoare de 
combustibil, cu grad ridicat de ardere sau 
ale noilor tipuri de combustibili pentru 
generația viitoare de reactori. Activitățile 
vor viza totodată definirea cerințelor de 
securitate, precum și a unor metode 
avansate de evaluare pentru sistemele de 
reactori noi și existente. Pe lângă acest 
lucru, JRC va consolida poziția Uniunii în 

eliminat
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lume prin coordonarea contribuției 
europene la inițiativa de cercetare 
Forumul Internațional Generația IV, 
domeniu în care are rolul de integrare și 
de diseminare a activităților de cercetare. 

Or. fr

Amendamentul 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administrarea fondurilor europene 
alocate cercetării trebuie să se bazeze într-
o mai mare măsură pe încredere și pe o 
abordare de toleranță la riscuri față de 
participanți în toate etapele proiectelor, 
fără a prejudicia răspunderea, cu norme 
UE flexibile pentru îmbunătățirea 
armonizării, dacă este cazul, cu diferite 
reglementări naționale și practici 
contabile recunoscute;

Or. en

Amendamentul 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară stabilirea unui echilibru 
între încredere și control – între asumarea 
de riscuri și pericolele pe care acestea le 
presupun – pentru asigurarea gestionării 
financiare raționale a fondurilor Uniunii 
alocate cercetării.
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Amendamentul 68
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa II – partea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte este eliminată.

Or. fr


