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Amendamentul 23
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accidentul de la Cernobîl din 1986 a 
subliniat importanța globală a securității 
nucleare. Accidentul de la Fukushima 
Daiichi din 2011 a confirmat necesitatea 
continuării eforturilor în direcția sporirii 
securității nucleare la cele mai înalte 
standarde. Pentru a crea condițiile de 
securitate nucleară necesare pentru 
eliminarea pericolelor la adresa vieții și 
sănătății publice, Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice (denumită 
în continuare „Comunitatea”) trebuie să 
poată să sprijine securitatea nucleară în 
țările terțe.

(3) Accidentul de la Cernobâl din 1986 a
subliniat importanța globală a securității 
nucleare. Accidentul de la Fukushima 
Daiichi din 2011 a confirmat faptul că 
riscurile nucleare sunt inerente oricărui 
reactor și că aceste riscuri sunt 
imprevizibile. Accidentul nuclear de la 
Fukushima reprezintă sfârșitul 
paradigmei „siguranței nucleare”. Totuși, 
trebuie depuse eforturi în vederea sporirii 
securității nucleare pe durata de viață a 
instalațiilor nucleare, dar și în timpul 
dezafectării acestora, la cele mai înalte 
standarde, care să reflecte practicile cele 
mai avansate. Pentru a promova această 
cultură a securității, Uniunea Europeană 
ar trebui să poată să sprijine securitatea 
nucleară în țările terțe.

Or. en

Amendamentul 24
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accidentul de la Cernobîl din 1986 a 
subliniat importanța globală a securității 
nucleare. Accidentul de la Fukushima 
Daiichi din 2011 a confirmat necesitatea 
continuării eforturilor în direcția sporirii 
securității nucleare la cele mai înalte 
standarde. Pentru a crea condițiile de 

(3) Accidentul de la Cernobâl din 1986 a 
subliniat importanța globală a securității 
nucleare. Accidentul de la Fukushima 
Daiichi din 2011 a confirmat necesitatea 
continuării eforturilor în direcția sporirii 
securității nucleare la cele mai înalte 
standarde, atât timp cât centralele 
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securitate nucleară necesare pentru 
eliminarea pericolelor la adresa vieții și 
sănătății publice, Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice (denumită în continuare 
„Comunitatea”) trebuie să poată să sprijine 
securitatea nucleară în țările terțe.

nucleare continuă să funcționeze. Pentru
a crea condițiile de securitate nucleară 
necesare pentru eliminarea pericolelor la 
adresa vieții și sănătății publice, 
Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (denumită în continuare 
„Comunitatea”) ar trebui să poată să 
sprijine securitatea nucleară în țările terțe.

Or. de

Amendamentul 25
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atât timp cât continuă să existe 
centrale nucleare și, contrar așteptărilor, 
noi centrale sunt în curs de a fi construite, 
negocierile ar trebui să vizeze garantarea 
faptului că standardele de securitate sunt 
menținute.

Or. de

Amendamentul 26
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Atât timp cât continuă să existe 
centrale nucleare și, contrar așteptărilor, 
noi centrale sunt în curs de a fi construite, 
negocierile ar trebui să vizeze garantarea 
faptului că sprijinul oferit de autoritățile 
independente de control este o prioritate.

Or. de
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Amendamentul 27
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acționând împreună cu statele membre 
în cadrul politicilor și strategiilor comune, 
Uniunea Europeană este singura care 
dispune de masa critică necesară pentru a 
răspunde provocărilor globale, fiind, de 
asemenea, cel mai bine plasată pentru a 
coordona cooperarea cu țările terțe.

(4) Acționând împreună cu statele membre 
în cadrul politicilor și strategiilor comune, 
Uniunea Europeană este singura care 
dispune de masa critică necesară pentru a 
răspunde provocărilor globale, fiind, de 
asemenea, cel mai bine plasată pentru a 
coordona cooperarea cu țările terțe. În 
acest sens, Parlamentul European ar 
trebui informat și consultat în mod 
regulat cu privire la planurile statelor 
membre și ale țărilor terțe în domeniul 
securității nucleare. 

Or. de

Amendamentul 28
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a menține și promova 
îmbunătățirea continuă a securității 
nucleare și a reglementării acesteia, 
Consiliul a adoptat Directiva 
2009/71/Euratom din 25 iunie 2009 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară al instalațiilor 
nucleare. De asemenea, Consiliul a adoptat 
Directiva 2011/70/Euratom din 19 iulie 
2011 de instituire a unui cadru comunitar 
pentru gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a combustibilului uzat 

(6) Pentru a menține și promova 
îmbunătățirea continuă a securității 
nucleare și a reglementării acesteia, 
Consiliul a adoptat Directiva 
2009/71/Euratom din 25 iunie 2009 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară al instalațiilor 
nucleare. De asemenea, Consiliul a adoptat 
Directiva 2011/70/Euratom din 19 iulie 
2011 de instituire a unui cadru comunitar 
pentru gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a combustibilului uzat 
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și a deșeurilor radioactive. Aceste directive 
și standardele ridicate de securitate 
nucleară și de gestionare a deșeurilor 
radioactive și a combustibilului uzat puse 
în aplicare în Uniune constituie exemple 
care pot fi utile pentru încurajarea țărilor
terțe în adoptarea unor standarde la fel de 
ridicate.

și a deșeurilor radioactive. Așa cum a 
recunoscut Comisia după accidentul de la 
Fukushima, aceste directive trebuie 
revizuite de urgență pentru a introduce 
cele mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de gestionare a deșeurilor 
radioactive și a combustibilului uzat puse 
în aplicare în Uniune, care pot fi utilizate 
apoi pentru a încuraja țările terțe să 
adopte cele mai înalte standarde de 
securitate, care să reflecte radioprotecția 
și practicile cele mai avansate.

Or. en

Justificare

Ar trebui remarcat faptul că directivele europene privind securitate nucleară nu prevăd 
standarde de securitate tehnică. Standardele de securitate și posibilele noi instalații nucleare 
trebuie să fie de cel mai înalt nivel. În acest context, Comisia a decis, în programul său de 
lucru pentru 2011, să revizuiască directiva adoptată recent privind securitatea nucleară

Amendamentul 29
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Este necesar să se garanteze că sunt 
efectuate teste de rezistență în toate statele 
membre și în țările terțe în care acest 
lucru este posibil, precum și faptul că 
centralele nucleare sunt scoase din 
funcțiune, dacă este cazul.

Or. de

Amendamentul 30
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În toate regiunile în care mecanismul 
de cooperare a fost prelungit începând din 
2007 (și anume, statele participante la 
PEV-sud, America Latină, Asia) o serie 
de noi proiecte ICSN sunt fie sistate, fie 
anulate, iar țări în curs de modernizare 
nucleară (cum ar fi India, Brazilia sau 
țările din cadrul CCG) nu manifestă 
interesul de a coopera în cadrul ICSN. 
Ținând seama de experiențele din trecut, 
acest nou mecanism de cooperare la nivel 
de centrale nucleare ar trebui, prin 
urmare, să se adreseze în special țărilor 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate.

Or. en

Amendamentul 31
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Un buget total de 524 milioane EUR 
a fost alocat ICSN pentru perioada 2007 -
2013 pentru a sprijini activitățile UE și 
pentru a promova securitatea nucleară, 
radioprotecția și controalele eficiente în 
materie de securitate nucleară la nivel 
mondial. Aproximativ jumătate din 
această sumă a fost consacrată fondurilor 
pentru Cernobâl. Se prevede că ultimele 
plăți către aceste fonduri vor fi efectuate 
până la sfârșitul lui 2013. Prin urmare, 
Uniunea Europeană nu va mai trebui să 
contribuie la fondurile pentru Cernobâl în 
perioada 2014 - 2020. Realocarea parțială 
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a sumei de 631,1 milioane EUR propuse 
pentru noul ICSN pentru perioada 2014 -
2020 va contribui, prin urmare, la 
reabilitarea sitului Fukushima Daiichi și 
la radioprotecție.

Or. en

Amendamentul 32
Romana Jordan

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Noul Program-cadrul pentru 
cercetare și inovare 2014 - 2020 („Orizont 
2020”) și Programul pentru cercetare și 
formare al Comunității Europene a 
Energiei Atomice (2014-2018), care 
completează Programul Orizont 2020, 
acordă o atenție deosebită cooperării 
internaționale și relațiilor UE cu țările 
terțe. În acest sens, ar trebui acordată o 
atenție deosebită dezvoltării resurselor 
umane.

Or. sl

Amendamentul 33
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea Europeană finanțează măsuri de 
sprijinire a promovării unui nivel ridicat de 
securitate nucleară, radioprotecție și 
aplicarea unor sisteme de garanții eficiente 

Uniunea Europeană finanțează măsuri de 
sprijinire a promovării unui nivel ridicat de 
securitate nucleară, radioprotecție și 
aplicarea unor sisteme de garanții eficiente 
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și eficace pentru materialul nuclear în 
țările terțe, în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament.

și eficace pentru materialul nuclear, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. Cooperarea în domeniul 
securității și al garanțiilor nucleare în 
temeiul prezentului regulament nu are ca 
scop promovarea energiei nucleare.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament propus încearcă să precizeze faptul că securitatea, și nu promovarea 
energiei nucleare, este obiectivul prioritar. Acest amendament vizează doar introducerea în 
primul articol din regulament a acestui obiectiv care figurează în prezent la ultimul punct din 
subtitlul „Criterii” din anexă.

Amendamentul 34
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea Europeană finanțează măsuri de 
sprijinire a promovării unui nivel ridicat de 
securitate nucleară, radioprotecție și 
aplicarea unor sisteme de garanții eficiente 
și eficace pentru materialul nuclear în țările 
terțe, în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament.

Uniunea Europeană finanțează măsuri de 
sprijinire a promovării unui nivel ridicat de 
securitate nucleară, radioprotecție și 
aplicarea unor sisteme de garanții eficiente 
și eficace pentru materialul nuclear în țările 
terțe, în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Acest lucru va 
garanta că materialul nuclear este utilizat 
doar în scopurile civile pentru care este 
destinat. 

Or. de

Amendamentul 35
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei culturi a securității 
nucleare eficace și punerea în aplicare a 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de radioprotecție;

(a) promovarea unei culturi a securității 
nucleare eficace și punerea în aplicare a 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de radioprotecție, în special în 
țările care fac obiectul politicii europene 
de vecinătate și în țările candidate la 
aderare care dispun de centrale nucleare 
în stare de funcționare la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament;

Or. en

Justificare

În toate regiunile în care mecanismul de cooperare a fost prelungit începând din 2007 (și 
anume, statele participante la PEV-sud, America Latină, Asia) o serie de noi proiecte ICSN 
sunt fie sistate, fie anulate, iar țări în curs de modernizare nucleară (cum ar fi India, Brazilia 
sau țările din cadrul CCG) nu manifestă interesul de a coopera în cadrul ICSN. Ținând 
seama de experiențele din trecut, acest nou mecanism de cooperare la nivel de centrale 
nucleare ar trebui, prin urmare, să se adreseze țărilor care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate.

Amendamentul 36
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea responsabilă și în condiții 
de siguranță a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, dezafectarea și
reabilitarea fostelor amplasamente și 
instalații nucleare;

(b) gestionarea responsabilă și în condiții 
de siguranță a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, dezafectarea și 
reabilitarea fostelor amplasamente și 
instalații nucleare din țările terțe;

Or. en

Justificare

Posibilele proiecte pot include, printre altele, stabilizarea și reabilitarea sitului de la 
Fukushima, reabilitarea fostelor mine de uraniu, reabilitarea, procesarea și stocarea 
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obiectelor scufundate în mare (cum ar fi, submarinele nucleare) sau chestiunile legate de 
gestionarea responsabilă a deșeurilor radioactive în țările care nu dispun încă de o 
capacitate de producție nucleară.

Amendamentul 37
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea responsabilă și în condiții 
de siguranță a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, dezafectarea și 
reabilitarea fostelor amplasamente și 
instalații nucleare;

(b) gestionarea responsabilă și în condiții 
de siguranță a combustibilului nuclear și a 
deșeurilor radioactive, dezafectarea și 
reabilitarea fostelor amplasamente și 
instalații nucleare;

Or. ro

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea unor politici de 
informare, instruire și de formare 
profesională în domeniul energiei 
nucleare, precum și privind ciclul 
combustibilului, gestionarea deșeurilor și 
protecția împotriva radiațiilor;

Or. ro

Amendamentul 39
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsura în care țările care 
beneficiază de asistență au aplicat cel mai 
înalt nivel de securitate pentru instalațiile 
nucleare, în conformitate cu practicile 
cele mai avansate ale Uniunii din punct 
de vedere tehnic, reglementar și 
operațional;

Or. en

Amendamentul 40
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) situația elaborării strategiilor privind 
combustibilul uzat, deșeurile nucleare și 
dezafectarea, a cadrului legislativ și de 
reglementare aferent și a punerii în aplicare 
a proiectelor;

(b) situația elaborării strategiilor privind 
combustibilul uzat, deșeurile nucleare și 
dezafectarea, a numărului și importanței 
procedurilor de reabilitare a fostelor situri 
și instalații nucleare, a cadrului legislativ 
și de reglementare aferent și a punerii în 
aplicare a proiectelor;

Or. en

Amendamentul 41
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul pozitiv pe termen lung 
asupra mediului;
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Or. sl

Amendamentul 42
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) atingerea unui nivel ridicat de 
securitate nucleară în țările terțe, 
comparabil cu standardele de securitate 
nucleară din Uniunii Europeană;

Or. sl

Amendamentul 43
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Măsurile specifice sprijinite prin 
prezentul regulament, precum și criteriile 
aplicabile cooperării în materie de 
securitate nucleară sunt detaliate în anexă.

4. Obiectivul stabilit la articolul 1 punctul 
1 este urmărit, în special, prin măsurile de 
mai jos:

(a) sprijinirea consolidării cadrului de 
reglementare;
(b) sprijinirea conceperii și punerii în 
aplicare de programe eficiente de 
evaluare a securității, pe baza 
metodologiei adaptate de ENSREG și, în 
etapa de monitorizare, sprijinirea 
schimburilor de bune practici cu privire la 
recomandările care decurg în materie de 
securitate;
(c) cooperarea în următoarele domenii: 
dezvoltarea cunoștințelor de specialitate și 
a competențelor, dispozitivele de prevenire 
și gestionare a accidentelor, strategiile 
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pentru gestionarea responsabilă și sigură 
a combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive și strategiile de dezafectare.
Măsurile includ o parte importantă de 
transfer de cunoștințe (împărtășirea 
cunoștințelor tehnice, sprijinirea 
programelor existente și a celor noi în 
materie de educație și formare în 
domeniul securității nucleare) pentru a 
consolida fiabilitatea rezultatelor 
obținute.
Acestea sunt puse în aplicare în 
coordonare cu organizațiile 
internaționale, în special AIEA, și, după 
caz, în cooperare cu autoritățile din țările 
terțe, cu autoritățile de reglementare din 
domeniul nuclear și cu organizațiile lor 
de asistență tehnică, precum și cu 
operatorii instalațiilor nucleare, în special 
în cadrul evaluărilor globale ale riscului 
și securității („teste de rezistență”).
Măsurile specifice sprijinite prin prezentul 
regulament, precum și criteriile aplicabile 
cooperării în materie de securitate nucleară 
sunt detaliate în anexă.

Or. en

Amendamentul 44
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Măsurile specifice sprijinite prin 
prezentul regulament, precum și criteriile 
aplicabile cooperării în materie de 
securitate nucleară sunt detaliate în anexă.

4. Obiectivele prevăzute la punctul 1 de 
mai sus sunt atinse în special prin 
următoarele măsuri:

(a) sprijinirea organismelor de 
reglementare în vederea garantării 
independenței, competenței și dezvoltării 
lor și a realizării de investiții în domeniul 
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resurselor umane;
(b) sprijinirea măsurilor care vizează 
consolidarea și punerea în aplicare a 
cadrului legislativ;
(c) sprijinirea conceperii și punerii în 
aplicare de sisteme de evaluare a 
securității bazate pe standarde similare 
celor aplicate în Uniunea Europeană;
(d) cooperarea în următoarele domenii: 
dezvoltarea cunoștințelor de specialitate, a 
experienței și a competențelor, 
procedurile de gestionare și prevenire a 
accidentelor, strategiile pentru 
gestionarea responsabilă și sigură a 
combustibilului uzat și strategiile de 
dezafectare.
Măsurile specifice sprijinite prin prezentul 
regulament, precum și criteriile aplicabile 
cooperării în materie de securitate nucleară 
sunt detaliate în anexă.

Or. sl

Amendamentul 45
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cooperarea financiară, economică și 
tehnică prevăzută în cadrul prezentului 
regulament trebuie să completeze acțiunile 
de cooperare desfășurate de Uniune în 
cadrul altor instrumente de cooperare 
pentru dezvoltare.

5. Cooperarea financiară, economică și 
tehnică prevăzută în cadrul prezentului 
regulament completează acțiunile de 
cooperare desfășurate de Uniune în cadrul 
altor instrumente de cooperare pentru 
dezvoltare, precum și a Programului-
cadru pentru cercetare și inovare 2014 -
2020 („Orizont 2020”) și a Programului 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-
2018) care completează Programul 
Orizont 2020.
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Or. sl

Amendamentul 46
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Parlamentul European este informat 
și consultat în mod regulat cu privire la 
planurile statelor membre și ale țărilor 
terțe în domeniul securității nucleare. 

Or. de

Amendamentul 47
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Documentul de strategie este aprobat de 
către Comisie în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3) din Regulamentul comun de 
punere în aplicare. Documentele de 
strategie pot fi revizuite la jumătatea 
perioadei sau ori de câte ori este necesar, în 
conformitate cu aceeași procedură. Totuși, 
această procedură nu este necesară pentru 
actualizări ale strategiei care nu afectează 
domeniile prioritare și obiectivele stabilite 
inițial în document.

(5) Documentul de strategie este aprobat de 
către Comisie în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3) din Regulamentul comun de 
punere în aplicare. Documentele de 
strategie trebuie să fie revizuite la 
jumătatea perioadei sau ori de câte ori este 
necesar, în conformitate cu aceeași 
procedură. Totuși, această procedură nu 
este necesară pentru actualizări ale 
strategiei care nu afectează domeniile 
prioritare și obiectivele stabilite inițial în 
document.

Documentul de strategie trebuie prezentat 
Parlamentului European, care 
formulează o apreciere în cadrul evaluării 
la jumătatea perioadei.

Or. sl
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Amendamentul 48
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele multianuale indicative 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare, obiectivele specifice, 
rezultatele preconizate, indicatorii de 
performanță și alocările financiare 
indicative, atât în general, cât și pentru 
fiecare domeniu prioritar, inclusiv o 
rezervă rezonabilă de fonduri nealocate; 
această rezervă poate fi prevăzută sub 
forma unor limite stabilite sau a unui 
minimum, după caz.

(2) Programele multianuale indicative 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare, obiectivele specifice, 
rezultatele preconizate, indicatorii de 
performanță și alocările financiare 
indicative, atât în general, cât și pentru 
fiecare domeniu prioritar, inclusiv o 
rezervă rezonabilă de fonduri nealocate; 
această rezervă poate fi prevăzută sub 
forma unor limite stabilite sau a unui 
minimum, după caz. Programele 
indicative multianuale stabilesc norme în 
vederea evitării suprapunerilor și a 
asigurării unei utilizări adecvate a 
fondurilor disponibile.

Or. en

Amendamentul 49
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele multianuale indicative se 
bazează, în principiu, pe un dialog cu 
regiunea(regiunile) sau țările partenere, 
care implică părțile interesate, astfel încât 
să asigure că țara sau regiunea în cauză 
controlează în mod suficient procesul și să 
încurajeze sprijinul pentru strategiile de 
dezvoltare naționale.

(3) Programele multianuale indicative se 
bazează, în principiu, pe un dialog cu 
regiunea(regiunile) sau țările partenere, 
care implică părțile interesate, astfel încât 
să asigure că țara sau regiunea în cauză 
controlează în mod suficient procesul și să 
încurajeze sprijinul pentru strategiile de 
dezvoltare naționale. Aceste programe 
indicative multianuale iau în considerare 
programul de lucru al AIEA în domeniul 
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securității nucleare și al gestionării 
deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 50
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Raportarea

(1) Comisia analizează progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a 
măsurilor luate în temeiul prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport bianual 
privind punerea în aplicare a asistenței în 
domeniul cooperării.
(2) Raportul conține informații din cei doi 
ani anteriori cu privire la măsurile 
finanțate, informații despre rezultatele 
acțiunilor de monitorizare și evaluare și 
despre executarea angajamentelor și 
plăților bugetare, detaliate pe țări, regiuni 
și tipuri de cooperare.

Or. en

Amendamentul 51
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valoarea de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 

(1) Valoarea de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
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regulament în perioada 2014-2020 este de 
631 100 000 EUR.

regulament în perioada 2014 – 2020 este de 
[316 000 000 - 631 100 000] EUR .

Or. en

Justificare

Suma propusă de 631 milioane EUR reprezintă o creștere față de bugetul general al ICSN, 
deși instrumental propus nu va cuprinde nicio contribuție la Fondul pentru Cernobâl, care 
reprezintă majoritatea măsurilor finanțate în cadrul actualului ICSN. Amendamentul 
sugerează reducerea bugetului propus la o cifră mai rezonabilă, cu excepția cazului în care 
sunt luate măsuri pentru a contribui la reabilitarea sitului de la Fukushima. În acest caz, 
suma propusă de 631 milioane EUR este menținută.

Amendamentul 52
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O sumă minimă de cel puțin 315 100 000 
EUR este consacrată stabilizării și 
reabilitării sitului nuclear de la 
Fukushima Daiichi, radioprotecției și 
siguranței alimentare în Japonia. 

Or. en

Justificare

O cooperare cu Japonia în cadrul ICSN după accidental centralei nucleare de la Fukushima 
Daiichi ar reprezenta o propunere concretă și tangibilă după angajamentul politic de a 
întreprinde activități în domeniul securității nucleare, astfel cum figurează în declarația 
summitului UE-Japonia din mai 2011 și în anexa la aceasta. Deși responsabilitatea 
principală pentru reabilitarea sitului revine proprietarului/operatorului centralei și 
autorităților publice competente din Japonia, o asistență și o consiliere mai susținute și 
organizate la nivel internațional ar putea fi deosebit de utile.

Amendamentul 53
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea unei culturi a securității 
nucleare eficace și punerea în aplicare a 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de radioprotecție la toate 
nivelurile, în special prin:

(a) Instaurarea și promovarea unei culturi 
a securității nucleare eficace și punerea în 
aplicare a celor mai înalte standarde de 
securitate nucleară, care să reflecte 
practicile cele mai avansate, și de 
radioprotecție la toate nivelurile, în special 
prin:

Or. en

Justificare

Ar trebui reținut faptul că directivele europene în materie de securitate nucleară, contrar 
impresiei pe care ar putea să o dea regulamentul propus, nu prevăd standarde tehnice de 
securitate. Standardele de securitate și posibilele noi instalații nucleare trebuie să fie de cel 
mai înalt nivel. Acestea trebuie, prin urmare, să ajungă la un nivel care să corespundă 
stadiului actual al cunoștințelor din punct de vedere tehnologic, reglementar și operațional și 
să fie actualizate în permanență.

Amendamentul 54
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea permanentă a organismelor de 
reglementare, a organizațiilor de asistență 
tehnică și consolidarea cadrului de 
reglementare, în special în ceea ce privește 
activitățile de autorizare, inclusiv 
revizuirea și monitorizarea evaluărilor 
eficace și cuprinzătoare ale riscurilor și 
siguranței („teste de stres”);

– sprijinirea permanentă a organismelor de 
reglementare, a organizațiilor de asistență 
tehnică și consolidarea cadrului de 
reglementare, în special în ceea ce privește 
activitățile de autorizare, inclusiv 
revizuirea și punerea în aplicare a 
măsurilor necesare pentru a garanta cel 
mai înalt nivel de securitate a instalațiilor 
nucleare, în conformitate cu practicile 
cele mai avansate ale Uniunii din punct 
de vedere tehnic, reglementar și 
operațional;
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Or. en

Justificare

Standardele de securitate și posibilele noi instalații nucleare trebuie să fie de cel mai înalt 
nivel. Acestea trebuie, prin urmare, să ajungă la un nivel care să corespundă stadiului actual 
al cunoștințelor din punct de vedere tehnologic, reglementar și operațional și să fie 
actualizate în permanență.

Amendamentul 55
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea operatorilor nucleari, în 
cazuri excepționale, în circumstanțe 
specifice și bine justificate în cadrul 
măsurilor de monitorizare a evaluărilor 
cuprinzătoare ale siguranței și riscurilor 
(„teste de stres”);

eliminat

Or. en

Justificare

Banii contribuabilului european nu ar trebui folosiți pentru a-i finanța pe proprietarii și pe 
operatorii centralelor nucleare.

Amendamentul 56
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea operatorilor nucleari, în 
cazuri excepționale, în circumstanțe 
specifice și bine justificate în cadrul 
măsurilor de monitorizare a evaluărilor 
cuprinzătoare ale siguranței și riscurilor 

– cooperarea cu operatorii nucleari, în 
cazuri excepționale, dacă este necesar și în 
special în cadrul evaluărilor cuprinzătoare 
ale siguranței și riscurilor („teste de
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(„teste de stres”); rezistență”);

Or. en

Amendamentul 57
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Un nivel ridicat de competență și 
cunoștințe de specialitate al autorităților 
de reglementare, al organizațiilor de 
asistență tehnică și al operatorilor din 
domeniile acoperite de instrument, în 
special prin:
- acordarea unui sprijin continuu pentru 
instruirea și formarea personalului 
organismelor de reglementare, a 
organizațiilor de asistență tehnică și a 
operatorilor nucleari;
- promovarea dezvoltării unor mijloace de 
formare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 58
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Oferirea de asistență pentru 
asigurarea unui nivel ridicat de 
competență și cunoștințe de specialitate al 
autorităților de reglementare, al 
organizațiilor de asistență tehnică și al 
operatorilor din domeniile acoperite de 
prezentul instrument, în special prin:
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- acordarea unui sprijin continuu pentru 
instruirea și formarea personalului 
organismelor de reglementare, a 
organizațiilor de asistență tehnică și a 
operatorilor nucleari;
- promovarea dezvoltării unei 
infrastructuri de formare 
corespunzătoare.

Or. sl

Amendamentul 59
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri includ un element esențial 
de transfer de cunoștințe tehnice în scopul 
consolidării viabilității rezultatelor 
obținute. Măsurile trebuie puse în aplicare 
în cooperare cu autoritățile din țările terțe, 
cu autoritățile de reglementare în domeniul 
nuclear și organizațiile de asistență tehnică, 
iar în cazuri specifice, cu operatori 
nucleari. De asemenea, măsurile trebuie să 
fie sprijinite prin exploatarea unor noi 
sinergii cu acțiunile directe și indirecte ale 
programelor-cadru Euratom în ceea ce 
privește cercetarea și formarea în domeniul 
nuclear.

Aceste măsuri includ un element esențial 
de transfer de cunoștințe tehnice în scopul 
consolidării viabilității rezultatelor 
obținute. Măsurile trebuie puse în aplicare 
în cooperare cu autoritățile din țările terțe, 
cu autoritățile de reglementare în domeniul 
nuclear și organizațiile de asistență tehnică, 
și, dacă este cazul, cu operatori nucleari. 
De asemenea, măsurile trebuie să fie 
sprijinite prin exploatarea unor noi sinergii 
cu acțiunile directe și indirecte ale 
programelor-cadru Euratom în ceea ce 
privește cercetarea și formarea în domeniul 
nuclear.

Or. en

Amendamentul 60
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cooperarea poate include toate „țările 
terțe” (nemembre UE) din întreaga lume;

– cooperarea ar trebui să includă toate 
„țările terțe” (nemembre UE), în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolul 1 din prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Acoperirea geografică specifică a acestui mecanism ar trebui să corespundă domeniilor 
specifice ale securității nucleare enumerate la articolul 1.

Amendamentul 61
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– țările cu venituri ridicate trebuie incluse 
numai pentru a permite luarea unor măsuri 
excepționale, de exemplu în urma unui 
accident nuclear major, dacă este necesar și 
adecvat;

– țările cu venituri ridicate ar trebui incluse 
numai pentru a permite luarea unor măsuri 
excepționale, de exemplu în urma unui 
accident nuclear major, dacă este necesar și 
adecvat. În scopul prezentului 
regulament, „țările cu venituri ridicate” 
înseamnă țările și teritoriile enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
1934/2006 al Consiliului din 21 decembrie 
2006 privind stabilirea unui instrument 
financiar pentru cooperarea cu țările 
industrializate și celelalte țări și teritorii 
cu venituri ridicate, precum și cu țările în 
curs de dezvoltare care intră sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în ceea ce privește alte activități decât 
asistența oficială pentru dezvoltare.

Or. sl
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Amendamentul 62
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– țările terțe care doresc să coopereze cu 
Uniunea Europeană trebuie să adere pe 
deplin la principiile neproliferării. De 
asemenea, aceste țări trebuie să adere la 
convențiile relevante, în cadrul AIEA, 
privind securitatea și siguranța nucleară 
sau să fi luat măsuri care să demonstreze 
un angajament ferm de aderare la 
convențiile respective. Cooperarea cu 
Uniunea Europeană ar putea fi
condiționată de aderare sau de finalizarea 
măsurilor în direcția aderării la 
convențiile relevante. În cazuri de urgență, 
este necesar să se demonstreze, în mod 
excepțional, flexibilitate în aplicarea 
acestui principiu;

– țările terțe care doresc să coopereze cu 
Uniunea Europeană ar trebui să adere pe 
deplin la principiile neproliferării. De 
asemenea, aceste țări ar trebui să adere la 
convențiile relevante, în cadrul AIEA, 
privind securitatea și siguranța nucleară și 
ar trebui să fie țări capabile să gestioneze 
deșeurile radioactive în condiții de 
securitate. Cooperarea cu Uniunea 
Europeană ar trebui să fie condiționată de 
aderarea la convențiile relevante și de 
punerea lor în aplicare. În situații de 
urgență, este de dorit să se dea dovadă de 
flexibilitate în aplicarea acestui principiu, 
în mod excepțional;

Or. lt

Amendamentul 63
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cooperarea în domeniile securității și 
garanțiilor nucleare în temeiul prezentului 
regulament nu are ca scop promovarea 
energiei nucleare.

– cooperarea în domeniile securității și 
garanțiilor nucleare în temeiul prezentului 
regulament nu are ca scop promovarea 
energiei nucleare sau prelungirea duratei 
de viață a centralelor nucleare existente.

Or. en



PE491.225v01-00 26/32 AM\904980RO.doc

RO

Amendamentul 64
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 2. Țările cu capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor care au beneficiat deja de 
finanțare comunitară, cooperarea 
suplimentară ar trebui să depindă de 
evaluarea acțiunilor finanțate de la bugetul 
Comunității și de justificarea 
corespunzătoare a noilor necesități. 
Evaluarea ar trebui să facă posibilă 
determinarea cu mai mare precizie a tipului 
de cooperare și a sumelor care ar urma să 
fie acordate acestor țări în viitor.

În cazul țărilor candidate la aderare și a 
țărilor care fac obiectul politicii europene 
de vecinătate care au beneficiat deja de 
finanțare comunitară, cooperarea 
suplimentară care nu vizează dezvoltarea 
unor noi capacități de generare a energiei 
nucleare sau prelungirea duratei de viață 
a centralelor nucleare existente ar trebui 
să depindă de evaluarea acțiunilor finanțate 
de la bugetul Comunității și de justificarea 
corespunzătoare a noilor necesități. 
Evaluarea ar trebui să facă posibilă 
determinarea cu mai mare precizie a tipului 
de cooperare și a sumelor care ar urma să 
fie acordate acestor țări în viitor.

Or. en

Amendamentul 65
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 2. Țările cu capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tuturor țărilor terțe care dispun 
de o capacitate instalată de generare a 
energiei nucleare, programele de 
cooperare ar trebui să acorde prioritate 
dezafectării instalațiilor existente, 
stabilizării și/sau reabilitării fostelor situri 
nucleare, radioprotecției și siguranței 
alimentare, în special în urma unui 
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accident nuclear major, fostelor mine de 
uraniu, precum și recuperării și 
gestionării obiectelor și materialelor 
radioactive scufundate în mare, atunci 
când acestea reprezintă un pericol pentru 
populație.

Or. en

Justificare

Obiectivul programului nu este de a încuraja țările să introducă tehnologie nucleară. 
Prezentul amendament contribuie la clarificarea acestui aspect, insistând asupra faptului că 
cea mai mare parte a cheltuielilor legate de program este destinată dezafectării și 
reabilitării, în special a sitului Fukushima.

Amendamentul 66
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 2. Țările cu capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gradul de urgență al intervenției într-o 
anumită țară, ținând seama de situația în 
ceea ce privește securitatea nucleară și 
protecția fizică, precum și

(a) gradul de urgență al intervenției într-o 
anumită țară, ținând seama de situația în 
ceea ce privește securitatea nucleară și 
protecția fizică.

Or. en

Amendamentul 67
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 2. Țările cu capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) importanța intervenției oportune în eliminat
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anumite țări în care este planificat un 
program ambițios pentru dezvoltarea de 
capacități de generare a energiei 
nucleare, astfel încât să se asigure 
încurajarea unei culturi în materie de 
securitate nucleară și protecție fizică, în 
paralel cu procesul respectiv, în special în 
ceea ce privește înființarea sau 
consolidarea autorităților de reglementare 
și a organizațiilor de asistență tehnică și 
punerea în aplicare a strategiilor și 
cadrelor pentru gestionarea responsabilă 
și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 68
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 3. Țările fără capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor care dețin reactoare de 
cercetare, dar nu doresc să dezvolte o 
capacitate de generare a energiei nucleare, 
cooperarea va depinde de gradul de 
urgență, ținând seama de situația în ceea 
ce privește securitatea nucleară și 
protecția fizică.

În cazul țărilor care nu dispun de o 
capacitate instalată de generare a energiei 
nucleare la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, programele de 
cooperare ar trebui limitate la 
radioprotecție, în special în urma unui 
accident nuclear major, și la reabilitarea 
fostelor mine de uraniu, precum și la 
recuperarea și gestionarea obiectelor și
materialelor radioactive scufundate în 
mare, atunci când acestea reprezintă un 
risc pentru populație.

Or. en

Justificare

Cooperarea în domeniul securității și al garanțiilor nucleare în temeiul prezentului 
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regulament nu are ca scop promovarea energiei nucleare. Încurajarea în mod indirect a 
anumitor țări să dezvolte tehnologii nucleare, acordând o aparență de credibilitate 
programului lor nuclear sub formă de asistență acordată de Uniunea Europeană nu intră, 
prin urmare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 69
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 3. Țările fără capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor care doresc să dezvolte o 
capacitate de generare a energiei 
nucleare, indiferent dacă dețin sau nu 
reactoare de cercetare, și pentru care se 
pune problema intervenției la momentul 
oportun pentru a asigura încurajarea 
unei culturi în materie de securitate 
nucleară și protecție fizică în paralel cu 
dezvoltarea programului de generare de 
energie nucleară, în special în ceea ce
privește consolidarea autorităților de 
reglementare și a organizațiilor de 
asistență tehnică, cooperarea va ține 
seama de credibilitatea programului de 
dezvoltare pentru producerea de energie 
nucleară, de existența unei decizii 
guvernamentale privind utilizarea 
energiei nucleare și de întocmirea unei foi 
de parcurs preliminare10.

eliminat

Or. en

Justificare

Cooperarea în domeniul securității și al garanțiilor nucleare în temeiul prezentului 
regulament nu are ca scop promovarea energiei nucleare. Încurajarea în mod indirect a 
anumitor țări să dezvolte tehnologii nucleare, acordând o aparență de credibilitate 
programului lor nuclear sub formă de asistență acordată de Uniunea Europeană nu intră, 
prin urmare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
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Amendamentul 70
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 3. Țările fără capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru țările din această categorie, 
cooperarea ar trebui să vizeze, în primul 
rând, dezvoltarea infrastructurii de 
reglementare necesare, a competențelor 
tehnice ale autorității de reglementare în 
domeniul nuclear și sprijinul organizației 
(organizațiilor) de asistență tehnică 
respective. Elaborarea de strategii și cadre 
pentru gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive trebuie, de 
asemenea, luată în considerare și, dacă 
este necesar, sprijinită, inclusiv în țările 
care nu au în vedere sau au decis să nu 
dezvolte capacități de generare a energiei 
nucleare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Priorități – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a crea condițiile de securitate 
necesare în vederea eliminării riscurilor 
la adresa vieții și sănătății publice și
pentru a se asigura că materialele 
nucleare nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele cărora le sunt destinate,
cooperarea este orientată, în primul rând, 
către autoritățile de reglementare în 

În temeiul prezentului regulament, 
cooperarea este orientată, în primul rând, 
către autoritățile de reglementare în 
domeniul nuclear (și organizațiile de 
asistență tehnică ale acestora), cu scopul de 
a asigura competența tehnică și 
independența acestora, precum și 
consolidarea cadrului de reglementare, în 
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domeniul nuclear (și organizațiile de 
asistență tehnică ale acestora). Obiectivul
este de a asigura competența tehnică și 
independența autorităților de 
reglementare, precum și consolidarea 
cadrului de reglementare, în special în ceea 
ce privește activitățile de autorizare, 
inclusiv revizuirea și urmărirea 
evaluărilor eficiente și complexe ale 
riscurilor și de securitate („teste de 
stres”).

special în ceea ce privește:

Alte priorități ale programelor de 
cooperare care trebuie dezvoltate în 
contextul prezentului regulament includ:

- activitățile de autorizare;
– dezvoltarea și punerea în aplicare a unor 
strategii și cadre pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive;

- dezvoltarea și punerea în aplicare a unor 
strategii și cadre responsabile pentru 
gestionarea responsabilă și în condiții de 
siguranță a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive;

– dezafectarea instalațiilor existente, 
reabilitarea fostelor amplasamente nucleare 
și a amplasamentelor vechilor mine de 
uraniu, precum și recuperarea și 
gestionarea obiectelor și materialelor 
radioactive scufundate în mare, atunci când 
acestea constituie un pericol pentru 
populație.

- dezafectarea instalațiilor existente, 
reabilitarea fostelor amplasamente nucleare 
și a amplasamentelor vechilor mine de 
uraniu, precum și recuperarea și 
gestionarea obiectelor și materialelor 
radioactive scufundate în mare, atunci când 
acestea constituie un pericol pentru 
populație;

- garantarea faptului că materialele
nucleare nu sunt deturnate în alte scopuri 
decât cele pentru care ele sunt prevăzute.

Or. en

Justificare

Așa cum recunoaște și CESE în avizul său din 23 mai 2012, „Propunerea privind ICSN 
afirmă că obiectivul ICSN este de a elimina riscurile nucleare, dar trebuie menționat că, din 
punct de vedere tehnic, așa cum este cazul cu eliminarea riscurilor în orice proces industrial 
complex, acest obiectiv nu poate fi garantat, mai ales sub aspectul prevenirii unui accident 
nuclear catastrofal.  [...] De asemenea, trebuie remarcat că, în orice proces, convingerea că 
riscurile au fost eliminate nu încurajează preocuparea pentru un nivel ridicat de siguranță.”
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Amendamentul 72
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – Priorități – paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dezvoltarea competențelor necesare 
pentru exploatarea și dezafectarea 
instalațiilor nucleare, gestionarea 
deșeurilor și protecția împotriva 
radiațiilor.

Or. ro

Amendamentul 73
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – Priorități – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea cu operatorii instalațiilor 
nucleare din țările terțe va fi avută în 
vedere în situații specifice, în cadrul 
măsurilor de monitorizare a „testelor de 
stres”. Acest tip de cooperare cu 
operatorii instalațiilor nucleare va 
exclude livrarea de echipamente.

Cooperarea cu proprietarii și/sau 
operatorii instalațiilor nucleare din țările 
terțe este exclusă din prezentul 
instrument.

Or. en

Justificare

Banii contribuabilului european nu ar trebui folosiți pentru a-i finanța pe proprietarii și pe 
operatorii centralelor nucleare.


