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Amendamentul 3
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr
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Amendamentul 4
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La implementarea acestui program 
specific, la nivelul Uniunii Europene, 
accentul trebuie pus pe promovarea 
mobilității și a formării cercetătorilor și pe 
promovarea inovării. În special, JRC 
trebuie să pună la dispoziție programe 
corespunzătoare de formare în domeniul 
securității nucleare și protecției fizice și 
radiologice.

(5) La implementarea acestui program 
specific, la nivelul Uniunii Europene, 
accentul ar trebui pus pe promovarea 
mobilității și a formării cercetătorilor și pe 
promovarea inovării. În special, JRC ar 
trebui să pună la dispoziție programe 
corespunzătoare de formare în domeniul 
siguranței și al securității nucleare. În 
plus, JRC ar trebui să contribuie la
supravegherea calității și a eficienței 
formării, precum și la coordonarea 
programelor de învățământ existente în 
domeniul energiei nucleare în cadrul 
Uniunii, în țările candidate și în țările 
vecine.

Or. en

Amendamentul 5
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La implementarea acestui program 
specific, la nivelul Uniunii Europene, 
accentul trebuie pus pe promovarea 
mobilității și a formării cercetătorilor și pe 
promovarea inovării. În special, JRC 
trebuie să pună la dispoziție programe 
corespunzătoare de formare în domeniul 
securității nucleare și protecției fizice și 
radiologice.

(5) La implementarea acestui program 
specific, la nivelul Uniunii Europene, 
accentul ar trebui pus pe promovarea 
mobilității și a formării cercetătorilor și pe 
promovarea inovării. În special, JRC ar 
trebui să pună la dispoziție programe 
corespunzătoare de formare în domeniul 
dezafectării instalațiilor și al securității 
nucleare.
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Or. fr

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sunt necesare o preocupare și 
cheltuieli bugetare mai mari pentru 
inițiativele subsidiare activității principale 
de cercetare nucleară, în special în ceea 
ce privește investițiile în capitalul uman și 
acțiunile ce au ca scop abordarea riscului 
reprezentat de lipsa calificării în 
următorii ani (de exemplu, acordarea de 
ajutoare pentru cercetătorii din domeniul 
nuclear) și pierderea, în consecință, a 
poziției de lider a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Punerea în aplicare a 
programului-cadru (2012-2013) ar trebui 
să se bazeze pe principiul simplității, al 
stabilității, al transparenței, al certitudinii 
juridice, al consecvenței, al excelenței și 
al încrederii, în urma recomandărilor 
Parlamentului European din raportul său 
privind simplificarea punerii în aplicare a 
programelor-cadru de cercetare.

Or. en
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Amendamentul 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Administrarea fondurilor Uniunii 
alocate cercetării ar trebui să se bazeze 
într-o mai mare măsură pe încredere și să 
tolereze mai mult riscuri în toate etapele 
proiectelor, asigurând, totodată, 
răspunderea, cu norme flexibile ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Trebuie luate măsuri corespunzătoare 
– proporționale cu interesele financiare ale 
Uniunii Europene – pentru a monitoriza 
atât eficacitatea sprijinului financiar 
acordat, cât și eficacitatea cu care sunt 
utilizate aceste fonduri, în vederea 
prevenirii neregulilor și fraudei. 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 protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene, Regulamentul 
(Euratom,CE) nr. 2185/96 al Consiliului 

(11) Ar trebui luate măsuri corespunzătoare 
– proporționale cu interesele financiare ale 
Uniunii Europene – pentru a monitoriza 
atât eficacitatea sprijinului financiar 
acordat, cât și eficacitatea cu care sunt 
utilizate aceste fonduri, în vederea
prevenirii neregulilor și fraudei. O atenție 
deosebită ar trebui acordată extinderii 
unor acorduri contractuale care reduc 
riscul de neexecutare, precum și 
redistribuirii riscurilor și costurilor de-a 
lungul timpului. Ar trebui 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 
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din 11 noiembrie 1996 privind controalele 
și inspecțiile la fața locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităților Europene 
împotriva fraudei și a altor abateri și 
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 mai 1999 privind investigațiile 
efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF).

(CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului 
din 18 decembrie 1995 privind protecția 
intereselor financiare ale Comunităților 
Europene, Regulamentul (Euratom,CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului din 
11 noiembrie 1996 privind controalele și 
inspecțiile la fața locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităților Europene 
împotriva fraudei și a altor abateri și 
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 mai 1999 privind investigațiile 
efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF).

Or. en

Amendamentul 10
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea deșeurilor nucleare, 
impactul lor asupra mediului și 
cunoștințele fundamentale aferente;

(a) aplicațiile medicale, impactul lor 
asupra mediului și cunoștințele 
fundamentale aferente;

Or. fr

Amendamentul 11
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea nucleară (a generațiilor 
actuale și viitoare de reactori nucleari și a 
ciclului lor de combustibil);

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 12
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezafectarea.

Or. en

Amendamentul 13
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 233 216 000 EUR.

Suma considerată necesară pentru execuția 
programului specific este de 40 000 000 
EUR.

Or. fr

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia întocmește un program de 
lucru multianual pentru implementarea 
programului specific, care să stabilească 

(1) Comisia întocmește un program de 
lucru multianual pentru implementarea 
programului specific, care să stabilească 
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mai în detaliu obiectivele și prioritățile 
științifice și tehnologice prevăzute în 
anexă, precum și calendarul de 
implementare.

mai în detaliu obiectivele și prioritățile 
științifice și tehnologice prevăzute în 
anexă, precum și resursele financiare 
necesare, schemele de finanțare utilizate 
și calendarul de implementare.

Or. ro

Amendamentul 15
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul global al programului specific 
este să furnizeze sprijin științific și tehnic 
orientat către utilizator pentru politicile 
Uniunii în domeniul energiei nucleare și 
să îndeplinească obligațiile prevăzute în 
tratat. Pentru realizarea acestui obiectiv, 
cunoștințele, aptitudinile și competențele 
trebuie să fie actualizate în permanență, ca 
să ofere expertiza de ultimă oră necesară
în domeniul securității reactorilor 
nucleari și în cel al garanțiilor nucleare și 
al protecției fizice și radiologice.

Obiectivul global al programului specific 
este să furnizeze sprijin științific și tehnic 
orientat pentru politicile Uniunii. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, cunoștințele, 
aptitudinile și competențele trebuie să fie 
actualizate în permanență, pentru a oferi
cunoștințele de specialitate de ultimă oră 
necesare în domeniul aplicațiilor 
medicale, al măsurilor și informațiilor 
privind radioactivitatea din mediu și în cel 
al garanțiilor și al securității nucleare.

Or. fr

Amendamentul 16
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile JRC în domeniul nuclear au ca 
scop îndeplinirea obligațiilor de cercetare 
și dezvoltare prevăzute de tratat și
sprijinirea atât a Comisiei, cât și a statelor 
membre în domeniul garanțiilor, al

Activitățile JRC în domeniul nuclear au ca 
scop sprijinirea atât a Comisiei, cât și a 
statelor membre în domeniul garanțiilor și
al neproliferării, al radioactivității în mediu 
și al protecției împotriva radiațiilor.



PE472.070v02-00 10/18 AM\878621RO.doc

RO

neproliferării, al gestionării deșeurilor, al 
securității instalațiilor nucleare și ciclului 
de combustibil, al radioactivității în mediu 
și al protecției împotriva radiațiilor.

Or. fr

Amendamentul 17
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea deșeurilor nucleare, 
impactul lor asupra mediului și 
cunoștințele fundamentale aferente;

(a) aplicațiile medicale, impactul lor 
asupra mediului și cunoștințele 
fundamentale aferente;

Or. fr

Amendamentul 18
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea nucleară (a generațiilor 
actuale și viitoare de reactori nucleari și a 
ciclului lor de combustibil);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 19
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Gestionarea deșeurilor nucleare, 
impactul lor asupra mediului și 
cunoștințele fundamentale aferente

3.1. Aplicațiile medicale, impactul lor 
asupra mediului și cunoștințele 
fundamentale aferente

Or. fr

Amendamentul 20
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.1. Caracterizarea, depozitarea și 
eliminarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor cu activitate ridicată

eliminat

Gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor nucleare cu activitate ridicată 
presupune prelucrarea, condiționarea, 
transportul, depozitarea intermediară și 
depozitarea geologică a acestora. Scopul 
final este să se prevină eliberarea de 
radionuclizi în biosferă pe durata tuturor 
acestor stadii, pe parcursul intervalului 
lor foarte lung de dezintegrare. 
Proiectarea, evaluarea și funcționarea 
sistemelor de bariere izolante artificiale 
sau naturale în intervalele de timp 
pertinente sunt esențiale pentru atingerea 
acestor obiective și depind, între altele, de 
comportamentul combustibilului și/sau al 
deșeurilor în mediul geologic. Acest tip de 
studii sunt incluse în prezentul program 
specific.

Or. fr

Amendamentul 21
Michèle Rivasi
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Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.2. Separare și transmutare eliminat
Principala strategie avută în vedere 
pentru viitoarele sisteme energetice 
nucleare include închiderea ciclului 
combustibilului nuclear, pentru a reduce 
radiotoxicitatea pe termen lung a 
deșeurilor nucleare și a ameliora 
utilizarea durabilă a resurselor. 
Principalele provocări pentru acest 
concept rămân optimizarea tehnicilor de 
separare, pentru izolarea anumitor 
radionuclizi cu durată de viață lungă din 
combustibilul uzat, precum și fabricarea 
și calificarea de combustibili siguri și 
fiabili pentru transmutarea actinidelor. 
Lucrările experimentale realizate la JRC 
în privința separării includ activități de 
cercetare atât asupra dizolvării în apă, cât 
și a proceselor pirometalurgice (în medii 
sărate).

Or. fr

Amendamentul 22
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.3. Cercetarea fundamentală cu privire 
la actinide

eliminat

Pentru a menține competențele și poziția 
fruntașă în domeniul tehnologiei nucleare 
civile, este esențial să se încurajeze 
cercetarea fundamentală interdisciplinară 
cu privire la materialele nucleare ca 
resursă care poate da naștere unor noi 
inovații tehnologice. Pentru aceasta, este 
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necesar să se cunoască reacția la 
parametri termodinamici (de obicei 
extremi) a așa-numitelor „elemente 5f” 
(adică actinidele) și a compușilor lor. Din 
cauza bazei de date experimentale mici și 
a complexității intrinsece a modelizării, 
cunoștințele noastre cu privire la aceste 
mecanisme sunt limitate. Cercetarea 
fundamentală cu privire la aceste aspecte 
este crucială pentru a înțelege 
comportamentul acestor elemente și 
pentru a rămâne în avangarda fizicii 
contemporane a materiei condensate. 
Evoluțiile în domeniul simulării și 
modelizării avansate vor fi valorificate 
pentru a spori la maximum impactul 
programelor experimentale.
Programul de cercetare fundamentală al 
JRC privind actinidele va rămâne în 
avangarda fizicii și chimiei actinidelor, 
principalul scop fiind punerea la 
dispoziția oamenilor de știință din 
universități și centre de cercetare a unor 
instalații experimentale de nivel mondial. 
Acestea le vor permite să investigheze 
proprietățile materialelor pe bază de
actinide, pentru a-și încheia educația și a 
contribui la progresele științelor din 
domeniul nuclear.

Or. fr

Amendamentul 23
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.4. Date nucleare eliminat
Proiectele propuse de arzătoare de 
actinide minore și conceptele avansate de 
producere a energiei nucleare fac 
necesare noi date nucleare care să aibă o 



PE472.070v02-00 14/18 AM\878621RO.doc

RO

acuratețe mult mai mare. Calitatea 
datelor experimentale este un aspect 
esențial pentru a avea standarde de 
securitate mai bune și marje de eroare 
reduse și, prin urmare, pentru a obține o 
rentabilitate a noilor sisteme de reactori 
proiectate și construite. Fișierele de date 
utilizate de întreprinderi și de 
laboratoarele de cercetare trebuie să fie 
complete, exacte și validate prin proceduri 
bine definite de asigurare a calității.
JRC va produce date necesare la nivel 
internațional și, de asemenea, va continua 
exploatarea în condiții de siguranță a 
acceleratorilor liniari GELINA și Van de 
Graaff.

Or. fr

Amendamentul 24
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul II capitolul 3 din tratat prevede 
stabilirea unor standarde de siguranță de 
bază pentru protecția sănătății lucrătorilor 
și a populației împotriva pericolelor pe care 
le prezintă radiațiile ionizante. Articolele 
31-38 din tratat prevăd reguli referitoare la 
rolul statelor membre și al Comisiei în ceea 
ce privește protecția sănătății umane, 
controlarea nivelurilor de radioactivitate 
din mediu, eliberarea în mediu și 
gestionarea deșeurilor nucleare. În 
temeiul articolului 39 din tratat, JRC oferă 
Comisiei sprijin pentru îndeplinirea acestei 
sarcini.

Titlul II capitolul 3 din tratat prevede 
stabilirea unor standarde de siguranță de 
bază pentru protecția sănătății lucrătorilor 
și a populației împotriva pericolelor pe care 
le prezintă radiațiile ionizante. Articolele 
31-38 din tratat prevăd reguli referitoare la 
rolul statelor membre și al Comisiei în ceea 
ce privește protecția sănătății umane, 
controlarea nivelurilor de radioactivitate 
din mediu (aer, apă, sol) și eliberarea în 
mediu. JRC va continua, în colaborare cu 
partenerii săi internaționali, să dezvolte 
rețele pentru măsurarea radioactivității 
din mediu, punând imediat la dispoziția 
publicului toate datele adunate. În temeiul 
articolului 39 din tratat, JRC oferă 
Comisiei sprijin pentru îndeplinirea acestei 
sarcini.
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Or. fr

Amendamentul 25
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este important să menținem și să 
aprofundăm cunoștințele în materie ale 
noilor generații de oameni de știință și 
ingineri din domeniul nuclear, prin 
diseminarea experimentelor, rezultatelor, 
interpretărilor și competențelor dobândite 
în programe de cercetare și aplicate.

Este important să se formeze rapid noi
generații de oameni de știință și ingineri 
din domeniul nuclear specializați în 
dezafectarea instalațiilor nucleare, de 
exemplu prin diseminarea experimentelor, 
rezultatelor, interpretărilor și 
competențelor dobândite în programe de 
cercetare și aplicate.

Or. fr

Amendamentul 26
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC va contribui la punerea rapidă la 
dispoziție a acestor cunoștințe, la 
organizarea lor corespunzătoare și la 
documentarea lor adecvată, precum și la 
sprijinirea activităților de învățământ 
superior din Europa, atât pentru reactorii 
aflați în funcțiune, cât și pentru reactorii 
inovatori din generația VI. Mai mult, JRC 
va dezvolta Observatorul european al 
resurselor umane din domeniul nuclear 
(European Nuclear Human Resources 
Observatory) pentru a analiza tendințele 
din Europa și a furniza sprijin științific 
pentru conceperea politicilor Uniunii. De 
asemenea, JRC va contribui în continuare 

JRC va contribui la punerea rapidă la 
dispoziție a acestor cunoștințe, la 
organizarea lor corespunzătoare și la 
documentarea lor adecvată, precum și la 
sprijinirea activităților de învățământ 
superior din Europa cu privire la practicile 
și la tehnologiile de dezafectare a 
instalațiilor nucleare.
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la îmbunătățirea comunicării pe teme 
nucleare, în special în ceea ce privește 
acceptarea de către opinia publică și, la 
nivel mai global, pe teme legate de 
strategii de sensibilizare generală cu 
privire la aspecte legate de domeniul 
energetic. Lunga experiență și capacitățile 
unice de măsurare a datelor nucleare 
reprezintă, de asemenea, o oportunitate 
excelentă de educare și formare a 
oamenilor de știință și inginerilor din 
domeniul nuclear, completând educația 
primită în mediul universitar prin 
acordarea accesului pentru activități 
practice la instalațiile nucleare.

Or. fr

Amendamentul 27
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. fr

Amendamentul 28
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea nucleară și fiabilitatea 
instalațiilor operaționale sunt în 
permanență supuse optimizării, pentru a 
face față noilor provocări generate de 
liberalizarea pieței, de extinderea duratei 
de exploatare a instalațiilor și așa-numita 

Securitatea nucleară și fiabilitatea 
instalațiilor operaționale sunt în 
permanență supuse optimizării, pentru a 
face față noilor provocări generate de 
liberalizarea pieței, de extinderea duratei 
de exploatare a instalațiilor și așa-numita 
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„renaștere” a industriei nucleare. Pentru a 
menține și îmbunătăți nivelul de securitate 
atât al centralelor nucleare de tip 
occidental, cât și al celor de tip rusesc, 
trebuie extinse și validate metodologii 
avansate și rafinate de evaluare a 
securității, precum și instrumentele 
analitice corespunzătoare. În cadrul JRC se 
desfășoară investigații experimentale 
punctuale având ca scop să îmbunătățească
gradul de înțelegere a fenomenelor și 
proceselor fizice subiacente, pentru a 
permite validarea și verificarea evaluărilor 
deterministice și probabilistice ale 
securității, bazate pe modelizarea avansată 
a proceselor în instalații (reactivitate și 
termohidraulică), a componentelor supuse 
sarcinilor operaționale/uzurii și a factorilor 
umani și organizaționali. De asemenea, 
JRC va continua să joace un rol central în 
instituirea și funcționarea Centrului 
european pentru schimburi de experiență 
operațională (European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback), în 
beneficiul tuturor statelor membre. JRC va 
furniza rapoarte tematice cu privire la 
anumite aspecte legate de instalații și va 
facilita împărtășirea și implementarea 
eficientă a feedback-ului de experiență 
operațională, în vederea îmbunătățirii 
securității centralelor nucleare, în 
beneficiul tuturor organismelor de 
reglementare europene.

„renaștere” a industriei nucleare. Pentru a 
menține și îmbunătăți nivelul de securitate 
atât al centralelor nucleare de tip 
occidental, cât și al celor de tip rusesc, 
trebuie extinse și validate metodologii 
avansate și rafinate de evaluare a 
securității, precum și instrumentele 
analitice corespunzătoare. În cadrul JRC se 
desfășoară investigații experimentale 
punctuale având ca scop îmbunătățirea
gradului de înțelegere a fenomenelor și a
proceselor fizice subiacente, pentru a 
permite validarea și verificarea evaluărilor 
deterministice și probabilistice ale 
securității, bazate pe modelizarea avansată 
a proceselor în instalații (reactivitate și 
termohidraulică), a componentelor supuse 
sarcinilor operaționale/uzurii și a factorilor 
umani și organizaționali. De asemenea, 
JRC va continua să joace un rol central în 
instituirea și funcționarea Centrului 
european pentru schimburi de experiență 
operațională (European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback), în 
beneficiul tuturor statelor membre. JRC va 
furniza rapoarte tematice cu privire la 
anumite aspecte legate de instalații și va 
facilita împărtășirea și implementarea 
eficientă a feedback-ului de experiență 
operațională, în vederea îmbunătățirii 
securității centralelor nucleare, în 
beneficiul tuturor organismelor de 
reglementare europene. Având în vedere 
importanța tot mai mare a dezafectării 
reactoarelor nucleare, precum și 
extinderea pieței și aspectele tehnice
aferente, JRC își va consolida, de 
asemenea, cunoștințele științifice de 
specialitate în acest domeniu. Acesta va 
include în programul său aspecte-cheie 
privind cercetarea și formarea experților
în domeniul dezafectării reactoarelor 
(metodologii, formare la locul de muncă 
și experiență în domeniul științific).

Or. en
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