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Amendamentul 11
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Conceptul şi punerea în aplicare a 
Programului-cadru (2012—2013) ar 
trebui să se bazeze pe principiile 
simplităţii, stabilităţii, transparenţei, 
certitudinii juridice, consecvenţei, 
excelenţei şi încrederii, potrivit 
recomandărilor Parlamentului European 
în Raportul său referitor la simplificarea 
implementării programelor-cadru de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 13
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul program specific trebuie să (6) Prezentul program specific trebuie să 
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contribuie la promovarea dezvoltării 
durabile.

contribuie la ameliorarea normelor 
privind protecţia împotriva radiaţiilor şi la 
reducerea la maximum a riscurilor legate 
de expunerea la radiaţiile ionizante, 
precum şi la formarea rapidă a experţilor 
în dezafectarea centralelor nucleare.

Or. fr

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Trebuie luate măsuri corespunzătoare –
proporţionale cu interesele financiare ale 
Uniunii – pentru a monitoriza atât
eficacitatea sprijinului financiar acordat, 
cât şi eficacitatea cu care sunt utilizate 
aceste fonduri, în vederea prevenirii 
neregulilor şi fraudei. De asemenea, trebuie 
făcute demersurile necesare pentru 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite 
necuvenit sau utilizate incorect, în 
conformitate cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002, Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 2342/2002, 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 
privind protecţia intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene*, Regulamentul 
(Euratom,CE) nr. 2185/96 al Consiliului 
din 11 noiembrie 1996 privind controalele 
şi inspecţiile la faţa locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene 
împotriva fraudei şi a altor abateri* şi 
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 mai 1999 privind investigaţiile 
efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF)*.

(8) Trebuie luate măsuri corespunzătoare –
proporţionale cu interesele financiare ale 
Uniunii – pentru a monitoriza atât 
eficacitatea sprijinului financiar acordat, 
cât şi eficacitatea cu care sunt utilizate 
aceste fonduri, în vederea prevenirii 
neregulilor şi fraudei. Ar trebui să se 
acorde o atenţie deosebită dezvoltării de 
angajamente contractuale care reduc 
riscul de nerespectare, precum şi 
realocării riscurilor şi a costurilor în timp.
De asemenea, trebuie făcute demersurile 
necesare pentru recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite necuvenit sau utilizate 
incorect, în conformitate cu Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002, 
Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2342/2002, Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 
decembrie 1995 privind protecţia 
intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene7 Regulamentul (Euratom,CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului din 
11 noiembrie 1996 privind controalele şi 
inspecţiile la faţa locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene 
împotriva fraudei şi a altor abateri8 şi 
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 mai 1999 privind investigaţiile 
efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF)9.

Or. en

Amendamentul 15
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul specific sprijină activități de 
cercetare şi formare în domeniul energiei 
nucleare, acoperind întreaga gamă de 
acțiuni indirecte de cercetare realizate în
următoarele domenii tematice:

Programul specific sprijină activități de 
cercetare şi formare în domeniul energiei 
nucleare, acoperind întreaga gamă de 
acțiuni indirecte de cercetare realizate în
materie de protecţie împotriva radiaţiilor.

Or. fr

Amendamentul 16
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune (inclusiv ITER);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 17
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

b) cercetarea în domeniul fisiunii 
nucleare și al protecției împotriva 
radiațiilor.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 18
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 3 din Decizia 
[Trimiterea la decizia Consiliului privind 
PC al Euratom se va adăuga după 
adoptarea acesteia], suma considerată 
necesară pentru execuția programului
specific este de 2 327 054 000 EUR, din 
care un procent de maximum 15% se 
alocă pentru cheltuielile administrative 
ale Comisiei. Această sumă se alocă după 
cum urmează (în EUR):

Suma considerată necesară pentru execuția 
acestui program specific privind protecţia 
împotriva radiaţiilor este de 
60 000 000 EUR.

a) cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune: 2 208 809 000;
b) fisiunea nucleară și protecția împotriva 
radiațiilor: 118 245 000.

Or. fr

Amendamentul 19
Edit Herczog

Propunere de decizie
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 3 din Decizia În conformitate cu articolul 3 din Decizia 
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[Trimiterea la decizia Consiliului privind 
PC al Euratom se va adăuga după 
adoptarea acesteia], suma considerată 
necesară pentru execuţia programului 
specific este de 2 327 054 000 EUR, din 
care un procent de maximum 15% se alocă 
pentru cheltuielile administrative ale 
Comisiei. Această sumă se alocă după cum 
urmează (în EUR):

[Trimiterea la decizia Consiliului privind 
PC al Euratom se va adăuga după 
adoptarea acesteia], suma considerată 
necesară pentru execuţia programului 
specific este de 2 408 809 000 EUR, din 
care un procent de maximum 15% se alocă 
pentru cheltuielile administrative ale 
Comisiei. Această sumă se alocă după cum 
urmează (în EUR):

a) cercetării în domeniul energiei de 
fuziune: 2 208 809 000

a) cercetării în domeniul energiei de 
fuziune: 2 208 809 000

b) fisiunii nucleare şi protecţiei împotriva 
radiaţiilor: 118 245 000.

b) fisiunii nucleare şi protecţiei împotriva 
radiaţiilor: 200 000 000

Or. en

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La alcătuirea comitetelor pentru 
aspecte legate de fisiune și pentru aspecte 
legate de fuziune trebuie să se asigure un 
echilibru rezonabil între numărul de 
femei și cel de bărbați, precum și între 
statele membre ce desfășoară activități de 
cercetare și formare în domeniul nuclear, 
respectiv statele asociate;

Or. ro

Amendamentul 21
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.A
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Această secţiune este eliminată.

Or. fr

Amendamentul 22
Vladimír Remek

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.A – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile de cercetare și dezvoltare în 
sprijinul construirii ITER vor fi desfășurate 
în cadrul asociațiilor pentru fuziune și al 
întreprinderilor europene. Printre aceste 
activități se va număra dezvoltarea și 
testarea de componente și sisteme.

Activităţile de cercetare și dezvoltare în 
sprijinul construirii ITER vor fi desfășurate 
în cadrul asociațiilor pentru fuziune și al 
întreprinderilor europene. Printre aceste 
activități se va număra dezvoltarea,
testarea şi verificarea fiabilităţii
componentelor.şi sistemelor.

Or. cs

Amendamentul 23
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Anexă – Partea I – Titlul I.A – punctul 2 – paragraful 1 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– studierea scenariilor de exploatare a 
ITER prin intermediul unor experimente 
specifice privind JET şi alte instalaţii, 
precum şi activităţi coordonate de 
modelizare.

– studierea scenariilor de exploatare a 
ITER prin intermediul unor experimente 
specifice privind actualele experimente 
europene.

Or. it
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Amendamentul 24
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Anexă – Partea I – Titlul I.A – punctul 2 – paragraful 1 – liniuţa 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- proiectarea unui nou experiment 
subordonat, care să fie realizat în cadrul 
PC8, capabil să însoţească 
experimentarea ITER, pentru a garanta 
performanţele aşteptate, limitând riscurile 
şi costurile operative şi capabil să 
analizeze aspecte importante ale 
tehnologiilor DEMO.

Or. it

Amendamentul 25
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Anexă – Partea I – Titlul I.A – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Realizarea ITER în Europa, în cadrul 
internaţional oferit de Organizaţia ITER, 
va contribui la noile infrastructuri de 
cercetare cu o puternică dimensiune 
europeană.

Realizarea ITER în Europa, în cadrul 
internaţional oferit de Organizaţia ITER, 
va contribui la noile infrastructuri de 
cercetare cu o puternică dimensiune 
europeană şi va implica, în cadrul 
programului european de însoţire, 
realizarea unei noi infrastructuri de 
cercetare capabilă să suporte 
experimentul ITER.

Or. it

Amendamentul 26
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B - titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

I.B. Fisiunea nucleară și protecția 
împotriva radiațiilor

I.B. Protecţia împotriva radiaţiilor

Or. fr

Amendamentul 27
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul global este să se sporească în 
special gradul de securitate, performanța, 
eficiența utilizării resurselor și 
randamentul fisiunii nucleare și ale 
utilizărilor radiației în industrie și în 
medicină. Se vor realiza acțiuni indirecte 
privind fisiunea nucleară și protecția 
împotriva radiațiilor în cinci domenii 
principale de activitate, detaliate mai jos. 
Există legături importante cu cercetarea 
din cadrul celui de-al șaptelea Program-
cadru al Uniunii, adoptat prin Decizia 
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, în special în 
domeniul energiei, al standardelor 
europene, al educației și formării, al 
protecției mediului, al sănătății, al științei 
materialelor, al guvernanței, al 
infrastructurilor comune, al culturii 
privind protecția fizică și radiologică și 
securitatea. Colaborarea internațională 
va fi un aspect esențial al activităților în 
multe din domeniile de activitate, în 
special în privința sistemelor nucleare 
avansate aflate în curs de investigare în 
cadrul Forumului internațional Generația 
IV.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 28
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul global este să se sporească în 
special gradul de securitate, performanţa, 
eficienţa utilizării resurselor şi randamentul 
fisiunii nucleare şi ale utilizărilor radiaţiei 
în industrie şi în medicină. Se vor realiza 
acţiuni indirecte privind fisiunea nucleară 
şi protecţia împotriva radiaţiilor în cinci 
domenii principale de activitate, detaliate 
mai jos. Există legături importante cu 
cercetarea din cadrul celui de-al şaptelea 
Program-cadru al Uniunii, adoptat prin 
Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului*, în special în 
domeniul energiei, al standardelor 
europene, al educaţiei şi formării, al 
protecţiei mediului, al sănătăţii, al ştiinţei 
materialelor, al guvernanţei, al 
infrastructurilor comune, al culturii privind 
protecţia fizică şi radiologică şi securitatea. 
Colaborarea internaţională va fi un aspect 
esenţial al activităţilor în multe din 
domeniile de activitate, în special în 
privinţa sistemelor nucleare avansate aflate 
în curs de investigare în cadrul Forumului 
internaţional Generaţia IV.

Obiectivul global este să se sporească în 
special gradul de securitate, performanţa, 
eficienţa utilizării resurselor şi randamentul 
fisiunii nucleare şi ale utilizărilor radiaţiei 
în industrie şi în medicină. Se vor realiza 
acţiuni indirecte privind fisiunea nucleară 
şi protecţia împotriva radiaţiilor în cinci 
domenii principale de activitate, detaliate 
mai jos. Există legături importante cu 
cercetarea din cadrul celui de-al şaptelea 
Program-cadru al Uniunii, adoptat prin 
Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului13, în special în 
domeniul energiei, al standardelor 
europene, al educaţiei şi formării, al 
protecţiei mediului, al sănătăţii, al ştiinţei 
materialelor, al guvernanţei, al 
infrastructurilor comune, al culturii privind 
protecţia fizică şi radiologică şi securitatea, 
precum şi cu propunerile de fisiune 
nucleară ale Planului strategic pentru 
tehnologiile energetice, adoptat de 
Consiliu în martie 2008. Colaborarea 
internaţională va fi un aspect esenţial al 
activităţilor în multe din domeniile de 
activitate, în special în privinţa sistemelor 
nucleare avansate aflate în curs de 
investigare în cadrul Forumului 
internaţional Generaţia IV.

__________________
13. JO L 412 din 30.12.2006, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 29
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Depozitarea geologică eliminat
Obiective
Prin cercetarea orientată către 
implementare, stabilirea unei baze 
științifice și tehnice solide pentru 
demonstrarea tehnologiilor și siguranței 
depozitării în formațiunile geologice a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive cu durată lungă de viață, 
precum și promovarea dezvoltării unei 
viziuni europene comune cu privire la 
principalele aspecte legate de gestionarea 
și eliminarea deșeurilor.
Activităţi
Depozitarea geologică Studii tehnice și 
demonstrarea conceptelor de depozitare, 
caracterizarea in situ a rocilor de 
depozitare (în laboratoare de cercetare a 
subsolului atât generice, cât și specifice 
locului), înțelegerea mediului de 
depozitare, studii cu privire la procesele 
relevante care au loc în apropiere (forma 
deșeurilor și barierele artificiale) și în 
depărtare (roca de bază și căi către 
biosferă), dezvoltarea de metodologii 
robuste pentru evaluarea performanței și 
siguranței și investigarea aspectelor de 
guvernanță și societale legate de 
acceptarea de către opinia publică.

Or. fr

Amendamentul 30
Vladimír Remek
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Propundere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarea geologică: Studii tehnice și 
demonstrarea conceptelor de depozitare, 
caracterizarea in situ a rocilor de 
depozitare (în laboratoare de cercetare a 
subsolului atât generice, cât și specifice 
locului), înţelegerea mediului de 
depozitare, studii cu privire la procesele 
relevante care au loc în apropiere (forma 
deșeurilor și barierele artificiale) și în 
depărtare (roca de bază și căi către 
biosferă), dezvoltarea de metodologii 
robuste pentru evaluarea performanței și 
siguranței și investigarea aspectelor de 
guvernanță și societale legate de acceptarea 
de către opinia publică.

Depozitarea geologică: Studii tehnice și 
demonstrarea conceptelor de depozitare, 
caracterizarea in situ a rocilor de 
depozitare (în laboratoare de cercetare a 
subsolului atât generice, cât și specifice 
locului), înţelegerea mediului de 
depozitare, studii cu privire la procesele 
relevante care au loc în apropiere (forma 
deșeurilor și barierele artificiale) și în 
depărtare (roca de bază și căi către 
biosferă), dezvoltarea de metodologii 
robuste pentru evaluarea performanței și 
siguranței și investigarea aspectelor de 
guvernanță și societale legate de acceptarea 
de către opinia publică. În vederea stopării 
mai eficiente a răspândirii substanţelor 
radioactive în cazul unor evenimente 
neprevăzute este indispensabilă 
implementarea sistemelor fiabile care să 
asigure serviciile în regim de funcţionare 
limitat.

Or. cs

Amendamentul 31
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sisteme de reactori eliminat
Obiective
Crearea condițiilor de exploatare în 
siguranță, cu eficiență și în mod mai 
durabil a tuturor sistemelor de reactori 
pertinente (inclusiv instalațiile pentru 
ciclul combustibilului) aflate în uz sau în 
curs de dezvoltare în Europa și 
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investigarea unor moduri de a reduce
volumul și/sau periculozitatea deșeurilor.
Activităţi
Securitatea instalațiilor nucleare: 
securitatea operațională a instalațiilor 
nucleare actuale și viitoare, în special 
evaluarea și gestionarea duratei de viață a 
instalației, cultura securității (reducerea 
la minim a riscului de eroare umană și 
organizațională), metodologii avansate de 
evaluare a securității, instrumente de 
simulare digitale, sisteme de 
instrumentare și de control, precum și 
prevenirea și atenuarea accidentelor 
grave, împreună cu activitățile asociate de 
optimizare a gestionării cunoștințelor și 
menținere a competențelor.

Sisteme nucleare avansate: ameliorarea 
eficienței sistemelor și combustibililor 
actuali și studierea sistemelor avansate de 
reactori pentru a evalua potențialul, 
rezistența la proliferare și impactul 
asupra durabilității pe termen lung al 
acestora, inclusiv activități de cercetare 
transversală fundamentală și esențială 
(precum știința materialelor)14 și 
studierea aspectelor privind ciclul 
combustibilului, combustibilii inovatori și 
gestionarea deșeurilor, inclusiv separarea 
și transmutarea, și utilizarea mai eficientă 
a materialului fisil din reactorii existenți.

__________________
14. Se înțelege că ERC este responsabil cu 
sprijinirea cercetării de frontieră în toate 
domeniile științei și tehnologiei.

Or. fr

Amendamentul 32
Edit Herczog
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Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea instalaţiilor nucleare: 
securitatea operaţională a instalaţiilor 
nucleare actuale şi viitoare, în special 
evaluarea şi gestionarea duratei de viaţă a 
instalaţiei, cultura securităţii (reducerea la 
minim a riscului de eroare umană şi 
organizaţională), metodologii avansate de 
evaluare a securităţii, instrumente de 
simulare digitale, sisteme de instrumentare 
şi de control, precum şi prevenirea şi 
atenuarea accidentelor grave, împreună cu 
activităţile asociate de optimizare a 
gestionării cunoştinţelor şi menţinere a 
competenţelor.

Securitatea instalaţiilor nucleare: 
securitatea operațională a instalațiilor 
nucleare actuale şi viitoare, în special 
evaluarea şi gestionarea duratei de viață a 
instalației, cultura securității (reducerea la 
minim a riscului de eroare umană şi 
organizațională), metodologii avansate de 
evaluare a securității, instrumente de 
simulare digitale, sisteme de instrumentare 
şi de control, precum şi prevenirea şi 
atenuarea accidentelor grave, împreună cu 
activitățile asociate de optimizare a 
gestionării cunoştințelor şi menținere a 
competențelor. Acţiunile suplimentare 
care trebuie întreprinse în urma 
accidentului de la Fukushima ar trebui să 
includă: o mai mare rezistenţă seismică, 
redefinirea accidentelor neprevăzute în 
planul de concepere, analiza modurilor 
comune de eşec, o mai bună gestionare a 
urgenţelor, evitarea acumulării 
hidrogenului în urma reacţiilor dintre 
metalul fierbinte şi vapori, recombinarea 
hidrogenului, conceperea unor sisteme de 
filtrare/epurare care să poată rezista la 
suprapresiunea gazelor.

__________________

Or. en

Amendamentul 33
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea instalaţiilor nucleare: Securitatea instalaţiilor nucleare: 
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securitatea operaţională a instalaţiilor 
nucleare actuale şi viitoare, în special 
evaluarea şi gestionarea duratei de viaţă a 
instalaţiei, cultura securităţii (reducerea la 
minim a riscului de eroare umană şi 
organizaţională), metodologii avansate de 
evaluare a securităţii, instrumente de 
simulare digitale, sisteme de instrumentare 
şi de control, precum şi prevenirea şi 
atenuarea accidentelor grave, împreună cu 
activităţile asociate de optimizare a 
gestionării cunoştinţelor şi menţinere a 
competenţelor.

securitatea operaţională a instalaţiilor 
nucleare actuale şi viitoare, ţinând seama 
mai ales de implicaţiile privind cercetarea 
ale accidentului de la Fukushima, în 
special evaluarea şi gestionarea duratei de 
viaţă a instalaţiei, cultura securităţii 
(reducerea la minim a riscului de eroare 
umană şi organizaţională), metodologii 
avansate de evaluare a securităţii, 
instrumente de simulare digitale, sisteme 
de instrumentare şi de control, precum şi 
prevenirea şi atenuarea accidentelor grave, 
împreună cu activităţile asociate de 
optimizare a gestionării cunoştinţelor şi 
menţinere a competenţelor.

Or. en

Amendamentul 34
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme nucleare avansate: ameliorarea 
eficienţei sistemelor şi combustibililor 
actuali şi studierea sistemelor avansate de 
reactori pentru a evalua potenţialul, 
rezistenţa la proliferare şi impactul asupra 
durabilităţii pe termen lung al acestora, 
inclusiv activităţi de cercetare transversală 
fundamentală şi esenţială (precum ştiinţa 
materialelor)* şi studierea aspectelor 
privind ciclul combustibilului, 
combustibilii inovatori şi gestionarea 
deşeurilor, inclusiv separarea şi 
transmutarea, şi utilizarea mai eficientă a 
materialului fisil din reactorii existenţi.

Sisteme nucleare avansate: ameliorarea 
eficienţei sistemelor şi combustibililor 
actuali şi studierea sistemelor avansate de 
reactori pentru a evalua potenţialul, 
rezistenţa la proliferare şi impactul asupra 
durabilităţii pe termen lung al acestora, 
inclusiv activităţi de cercetare transversală 
fundamentală şi esenţială (precum ştiinţa 
materialelor)14 şi studierea aspectelor 
privind ciclul combustibilului, 
combustibilii inovatori şi gestionarea 
deşeurilor, inclusiv separarea şi 
transmutarea, şi utilizarea mai eficientă a 
materialului fisil din reactorii existenţi. 
Activităţile menţionate mai sus ar trebui 
direcţionate către sprijinirea Iniţiativei 
europene industriale în domeniul energiei 
nucleare sustenabile (ESNII), lansată în 
cadrul conferinţei referitoare la Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
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energetice a Preşedinţiei belgiene din 
noiembrie 2010, inclusiv către conceperea 
schemelor sinoptice esenţiale în domeniul 
cercetării ASTRID, ALLEGRO, ALFRED 
şi MYRRHA.

Or. en

Amendamentul 35
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea creării și diseminării de 
competențe și know-how științific în
întregul sector, garantând astfel 
disponibilitatea cea mai rapid posibilă a 
cercetătorilor, inginerilor și tehnicienilor cu 
calificări corespunzătoare, și ameliorarea 
coordonării între instituțiile de învățământ 
din Europa pentru a asigura echivalența 
calificărilor la nivelul tuturor statelor 
membre.

Sprijinirea creării și diseminării de 
competențe și know-how științific în 
materie de protecţie împotriva radiaţiilor 
şi de dezafectare a instalaţiilor nucleare, 
garantând astfel disponibilitatea cea mai 
rapid posibilă a cercetătorilor, inginerilor și 
tehnicienilor cu calificări corespunzătoare, 
și ameliorarea coordonării între instituțiile 
de învățământ din Europa pentru a asigura 
echivalența calificărilor la nivelul tuturor 
statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 36
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – secţiunea I.B – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse umane și formare: coordonarea 
programelor naționale și satisfacerea 
necesităților de formare generală în 
domeniul științei și tehnologiei nucleare, 
cu ajutorul unei serii de instrumente, 
inclusiv concurențiale, în cadrul sprijinului 

Resurse umane și formare: coordonarea 
programelor naționale și satisfacerea 
necesităților de formare generală în
domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor şi 
al științei și tehnologiei privind 
dezafectarea instalaţiilor nucleare, cu 
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general pentru resurse umane în toate 
domeniile tematice. Include sprijin pentru 
cursuri și rețele de formare, precum și 
măsuri de atragere a tinerilor oameni de 
știință și ingineri către acest sector.

ajutorul unei serii de instrumente, inclusiv 
concurențiale, în cadrul sprijinului general 
pentru resurse umane în toate domeniile 
tematice. Include sprijin pentru cursuri și 
rețele de formare, precum și măsuri de 
atragere a tinerilor oameni de știință și 
ingineri către acest sector.

Or. fr


