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Amendamentul 56
Jean-Pierre Audy

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a 
fost modificată;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 57
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
în special articolele 8 și 13, articolul 173 
alineatul (3), articolul 182 alineatul (1) și 
articolul 194,

Or. en

Amendamentul 58
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2
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Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere articolul 7 din Tratatul 
Euratom, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C7-
0009/2012),

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
în special articolele 8 și 194,

Or. en

Amendamentul 59
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Unul dintre obiectivele Comunității
Europene a Energiei Atomice (denumită, 
în continuare, „Comunitatea”) este de a 
contribui la ridicarea nivelului de trai în 
statele membre prin, inter alia, promovarea 
și facilitarea cercetării nucleare în statele 
membre, precum și completarea acesteia, 
prin punerea în aplicare a unui program de 
cercetare și formare al Comunității.

(1) Unul dintre obiectivele Uniunii
Europene este de a contribui la ridicarea 
nivelului de trai în statele membre, inter 
alia prin promovarea și facilitarea 
cercetării în statele membre, precum și 
completarea acesteia, prin punerea în 
aplicare a unui program de cercetare și 
formare al Comunității.

Or. en

Amendamentul 60
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere că Tratatul de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice nu a conferit 
Parlamentului competențe de codecizie în 
domeniul nuclear, este esențial să se 
aplice un nou temei juridic în cazul 
legislației din acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 61
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cercetarea nucleară poate contribui la 
prosperitatea socială și economică și la 
sustenabilitatea mediului prin 
îmbunătățirea securității nucleare, a 
protecției fizice și a radioprotecției. La fel 
de importantă este contribuția cercetării 
nucleare la decarbonizarea pe termen 
lung a sistemului energetic în condiții de 
siguranță, eficiență și securitate.

(2) Cercetarea nucleară poate contribui la 
garantarea siguranței nucleare și a 
radioprotecției.

Or. en

Amendamentul 62
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare, (3) Prin transferarea unei părți a 
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Programul de cercetare și formare al 
Comunității (denumit, în continuare, 
„Programul Euratom”) va contribui la 
atingerea obiectivelor Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020, 
instituit prin Regulamentul (UE) 
XX/XXXX din [….]5 (denumit în 
continuare „Programul-cadru 
Orizont 2020”) și va facilita implementarea 
Strategiei Europa 2020, precum și crearea 
și funcționarea spațiului european al 
cercetării.

pachetului financiar de la cercetarea în 
domeniul nuclear la Programul-cadru
pentru cercetare și inovare, Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
(denumit, în continuare, „Programul 
Euratom”) va contribui la atingerea 
obiectivelor Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020, instituit 
prin Regulamentul (UE) XX/XXXX din 
[….]5 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”) și va facilita 
implementarea Strategiei Europa 2020, 
precum și crearea și funcționarea spațiului 
european al cercetării.

Or. en

Amendamentul 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare, 
Programul de cercetare și formare al 
Comunității (denumit, în continuare, 
„Programul Euratom”) va contribui la 
atingerea obiectivelor Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020, 
instituit prin Regulamentul (UE) 
XX/XXXX din [….]5 (denumit în 
continuare „Programul-cadru 
Orizont 2020”) și va facilita implementarea 
Strategiei Europa 2020, precum și crearea 
și funcționarea spațiului european al 
cercetării.

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare, 
Programul de cercetare și formare al 
Comunității (denumit, în continuare, 
„Programul Euratom”) va contribui la 
atingerea obiectivelor Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020, 
instituit prin Regulamentul (UE) 
XX/XXXX din [….]5 (denumit în 
continuare „Programul-cadru 
Orizont 2020”), va facilita implementarea 
Strategiei Europa 2020, precum și crearea 
și funcționarea spațiului european al 
cercetării și va contribui la punerea în 
aplicare a Planului SET.

Or. en

Amendamentul 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Programul Euratom va sprijini 
Inițiativa tehnologică pentru energie 
nucleară durabilă și platforma sa, 
Platforma tehnologică pentru 
implementarea depozitării geologice a 
deșeurilor radioactive și Inițiativa 
multidisciplinară europeană privind 
riscurile de iradiere la doze joase, lansate 
în cadrul celui de al Șaptelea Program 
Euratom.

Or. en

Amendamentul 65
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu toate că energia nucleară are un 
impact potențial asupra aprovizionării cu 
energie și asupra dezvoltării economice, 
accidentele nucleare grave pot pune în 
pericol sănătatea umană. Prin urmare, în 
Programul pentru cercetare și formare al
Euratom, ar trebui să se acorde cea mai 
mare atenție posibilă securității nucleare și, 
dacă este cazul, aspectelor legate de 
protecția fizică.

(4) Accidentele nucleare grave, 
proliferarea nucleară și terorismul pot 
pune în pericol sănătatea umană și mediul.  
Prin urmare, în Programul pentru cercetare 
și formare ar trebui să se acorde cea mai 
mare atenție posibilă securității nucleare și, 
dacă este cazul, aspectelor legate de 
siguranța nucleară.

Or. en

Amendamentul 66
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu toate că energia nucleară are un 
impact potențial asupra aprovizionării cu 
energie și asupra dezvoltării economice, 
accidentele nucleare grave pot pune în 
pericol sănătatea umană. Prin urmare, în 
Programul pentru cercetare și formare al 
Euratom, ar trebui să se acorde cea mai 
mare atenție posibilă securității nucleare și, 
dacă este cazul, aspectelor legate de 
protecția fizică.

(4) Cu toate că energia nucleară are un 
impact potențial asupra aprovizionării cu 
energie și asupra dezvoltării economice, 
accidentele nucleare grave pot pune în 
pericol sănătatea umană. Prin urmare, în 
Programul pentru cercetare și formare al 
Euratom, ar trebui să se acorde cea mai 
mare atenție posibilă securității nucleare și, 
dacă este cazul, fiind vorba de Centrul 
Comun de Cercetare, aspectelor legate de 
siguranță.

Or. fr

Justificare

Cercetarea și dezvoltarea în materie de securitate nucleară nu fac parte din competențele 
EURATOM. Doar Centrul Comun de Cercetare este abilitat să trateze aceste subiecte. Acest 
lucru trebuie precizat.

Amendamentul 67
Peter Skinner, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În ciuda impactului potențial al 
energiei nucleare asupra aprovizionării 
cu energie și asupra dezvoltării 
economice, accidentele nucleare grave, 
proliferarea nucleară și actele 
răuvoitoare, inclusiv terorismul nuclear, 
pot pune în pericol sănătatea umană. Prin 
urmare, în cadrul Programul Euratom ar 
trebui să se acorde o cât mai mare atenție 
securității nucleare și, dacă este cazul, 
aspectelor legate de siguranță. De 
asemenea, trebuie să se acorde atenție 
țărilor terțe aflate la granițele Uniunii și 
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aspectelor transfrontaliere ale securității 
nucleare, care subliniază valoarea 
adăugată a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Au fost lansate trei inițiative 
europene de cooperare majore în 
domeniul științei și tehnologiei nucleare.
Acestea sunt Platforma tehnologică 
pentru energie nucleară durabilă 
(SNETP) și Asociația NUGENIA, 
Platforma tehnologică pentru 
implementarea depozitării geologice a 
deșeurilor radioactive (IGDTP) și 
Inițiativa multidisciplinară europeană 
privind riscurile de iradiere la doze joase 
(MELODI). Atât SNETP, cât și IGDTP 
corespund obiectivelor planului SET.

Or. en

Amendamentul 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Inițiativa industrială europeană 
pentru energie nucleară durabilă (ESNII) 
are drept obiectiv realizarea până în 2040 
a unor reactoare rapide cu neutroni cu 
ciclu de combustibil închis de generația a 
IV-a. Această inițiativă include trei 
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proiecte principale: prototipul ASTRID 
(răcire cu sodiu), reactorul de 
demonstrație ALLEGRO (răcire cu gaz) și 
centrala tehnologică pilot MYRRHA 
(răcire pe bază de plumb).

Or. en

Amendamentul 70
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că toate statele 
membre dispun de instalații nucleare sau
utilizează materiale radioactive, în special 
în scopuri medicale, Consiliul a 
recunoscut, în concluziile sale din 
2 decembrie 2008, nevoia permanentă de 
competențe în domeniul nuclear, în special 
printr-o educație și o formare profesională 
adecvate, legate de cercetare și coordonate 
la nivelul Comunității.

(5) Având în vedere că toate statele 
membre dispun de instalații nucleare, 
utilizează materiale radioactive, în special 
în scopuri medicale sau ar putea fi 
afectate de căderi radioactive, Consiliul a 
recunoscut, în concluziile sale din 
2 decembrie 2008, nevoia permanentă de 
competențe în domeniul nuclear, în special 
în domeniul radioprotecției, printr-o 
educație și o formare profesională 
adecvate, legate de cercetare și coordonate 
la nivelul Comunității.

Or. en

Amendamentul 71
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 

(6) Propunând finanțarea proiectului 
ITER în afara cadrului financiar 
multianual (CFM), Comisia a sugerat ca 
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vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să 
participe la construirea ITER și la 
exploatarea acestuia în viitor. Contribuția 
Comunității este gestionată prin 
„Întreprinderea comună europeană 
pentru ITER și pentru dezvoltarea 
energiei de fuziune” (denumită, în 
continuare, „Fuziune pentru Energie”), 
instituită prin decizia Consiliului din 
27 martie 2007. Activitățile întreprinderii 
comune „Fuziune pentru Energie”, inclusiv 
ITER, sunt reglementate printr-un act 
legislativ separat.

activitățile întreprinderii comune „Fuziune 
pentru Energie”, inclusiv ITER, să fie
reglementate printr-un act legislativ 
separat.

Or. en

Amendamentul 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 
vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să participe 
la construirea ITER și la exploatarea 
acestuia în viitor. Contribuția Comunității 
este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru
dezvoltarea energiei de fuziune” 
(denumită, în continuare, „Fuziune pentru 
Energie”), instituită prin decizia 
Consiliului din 27 martie 2007. Activitățile 
întreprinderii comune „Fuziune pentru 
Energie”, inclusiv ITER, sunt reglementate 
printr-un act legislativ separat.

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 
vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să participe 
la construirea ITER și la exploatarea 
acestuia în viitor. Contribuția Comunității 
este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune” 
(denumită, în continuare, „Fuziune pentru 
Energie”), instituită prin decizia 
Consiliului din 27 martie 2007. Activitățile 
întreprinderii comune „Fuziune pentru 
Energie”, inclusiv ITER, sunt reglementate 
printr-un act legislativ separat. Finanțarea 
proiectului ITER ar trebui asigurată 
printr-un mecanism financiar separat.

Or. en
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Amendamentul 73
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 
vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să participe 
la construirea ITER și la exploatarea 
acestuia în viitor. Contribuția Comunității 
este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune” 
(denumită, în continuare, „Fuziune pentru 
Energie”), instituită prin decizia 
Consiliului din 27 martie 2007. Activitățile 
întreprinderii comune „Fuziune pentru 
Energie”, inclusiv ITER, sunt reglementate 
printr-un act legislativ separat.

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 
vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să participe 
la construirea ITER și la exploatarea 
acestuia în viitor. Contribuția Comunității 
este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune” 
(denumită, în continuare, „Fuziune pentru 
Energie”), instituită prin decizia 
Consiliului din 27 martie 2007. Activitățile 
întreprinderii comune „Fuziune pentru 
Energie”, inclusiv ITER, sunt reglementate 
printr-un act legislativ separat și nu sunt 
incluse în cadrul financiar multianual 
(CFM).

Or. en

Amendamentul 74
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca fuziunea să devină o 
opțiune credibilă pentru producerea de 
energie electrică este necesar, în primul 
rând, să se finalizeze la timp și cu succes 
construcția ITER, care să înceapă să 
funcționeze. În al doilea rând, este 

eliminat
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necesar să se definească o foaie de 
parcurs ambițioasă, dar realistă, în 
vederea producerii de energie electrică 
până în 2050. Pentru atingerea acestor 
obiective este necesar ca programul 
european de fuziune să fie redirecționat.
Este necesar să se pună un accent mai 
puternic pe activitățile de sprijin pentru 
ITER. Această raționalizare ar trebui 
realizată fără a se pune în pericol poziția 
de lider a Europei în cadrul comunității 
științifice din domeniul fuziunii.

Or. en

Amendamentul 75
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Centrul Comun de Cercetare (JRC) ar 
trebui să contribuie în continuare, prin 
furnizarea de sprijin științific și tehnologic 
independent, adaptat nevoilor clienților 
instituționali, la elaborarea, dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
politicilor comunitare, în special în ceea ce 
privește cercetarea și formarea în domeniul 
securității nucleare și al protecției fizice.

(8) Centrul Comun de Cercetare (JRC) ar 
trebui să contribuie în continuare, prin 
furnizarea de sprijin științific și tehnologic 
independent, adaptat nevoilor clienților 
instituționali, la elaborarea, dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
politicilor comunitare, în special în ceea ce 
privește cercetarea și formarea în domeniul 
securității și siguranței nucleare. Această 
contribuție va trebui să respecte 
orientările adoptate de instituțiile 
europene, în special în urma testelor de 
rezistență a centralelor nucleare.

Or. fr

Justificare

Rolul Centrului Comun de Cercetare este de a sprijini politicile comunitare, în special în 
chestiunile legate de siguranță și securitate. Este, prin urmare, legitim să așteptăm să 
cunoaștem orientările dorite de instituțiile europene după testele de rezistență a centralelor 
nucleare pentru a defini în mod corespunzător programul de lucru al JRC.
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Amendamentul 76
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar rolul Uniunii este acela de a 
dezvolta, în interesul tuturor statelor 
membre, un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora, 
în sectorul tehnologiilor de fisiune
nucleară, cu un accent special pe
securitate, protecție fizică, radioprotecție 
și neproliferare. Pentru aceasta sunt 
necesare date științifice independente, la 
care JRC poate avea o contribuție esențială.
Acest lucru a fost consacrat prin 
comunicarea Comisiei privind inițiativa 
emblematică din cadrul Strategiei Europa 
2020 „O Uniune a Inovării”9 , în care 
Comisia și-a formulat intenția de a 
consolida, prin intermediul JRC, 
argumentele științifice pentru formularea 
politicilor.  JRC își propune să răspundă 
acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității nucleare 
și al protecției fizice pe prioritățile de 
politică ale Uniunii.

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar Uniunea ar trebui să ofere în 
continuare un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora 
în domeniul securității nucleare, al 
siguranței, al măsurării radiațiilor și al 
radioprotecției, precum și al 
neproliferării. Pentru aceasta sunt necesare 
date științifice independente, la care JRC 
poate avea o contribuție esențială. Acest 
lucru a fost consacrat prin comunicarea 
Comisiei privind inițiativa emblematică din 
cadrul Strategiei Europa 2020 „O Uniune a 
Inovării”9, în care Comisia și-a formulat 
intenția de a consolida, prin intermediul 
JRC, argumentele științifice pentru 
formularea politicilor. JRC își propune să 
răspundă acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității nucleare, 
în special în timpul dezafectării, al 
pregătirii pentru situații de urgență, și al 
siguranței.

Or. en

Amendamentul 77
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar rolul Uniunii este acela de a 
dezvolta, în interesul tuturor statelor 
membre, un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora, 
în sectorul tehnologiilor de fisiune 
nucleară, cu un accent special pe securitate, 
protecție fizică, radioprotecție și 
neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare 
date științifice independente, la care JRC 
poate avea o contribuție esențială. Acest 
lucru a fost consacrat prin comunicarea 
Comisiei privind inițiativa emblematică din 
cadrul Strategiei Europa 2020 „O Uniune a 
Inovării”, în care Comisia și-a formulat 
intenția de a consolida, prin intermediul 
JRC, argumentele științifice pentru 
formularea politicilor. JRC își propune să 
răspundă acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității nucleare 
și al protecției fizice pe prioritățile de 
politică ale Uniunii.

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar rolul Uniunii este acela de a 
dezvolta, în interesul tuturor statelor 
membre, un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora, 
în sectorul tehnologiilor de fisiune 
nucleară, cu un accent special pe securitate, 
siguranță, radioprotecție și neproliferare.
Pentru aceasta sunt necesare date științifice 
independente, la care JRC poate avea o 
contribuție esențială. Acest lucru a fost 
consacrat prin comunicarea Comisiei 
privind inițiativa emblematică din cadrul 
Strategiei Europa 2020 „O Uniune a 
Inovării”, în care Comisia și-a formulat 
intenția de a consolida, prin intermediul 
JRC, argumentele științifice pentru 
formularea politicilor. JRC își propune să 
răspundă acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității și 
siguranței nucleare pe prioritățile de 
politică ale Uniunii. Natura exactă a 
acestor lucrări va trebui să respecte 
orientările adoptate de instituțiile 
europene, în special în urma testelor de 
rezistență a centralelor nucleare.

Or. fr

Justificare

Într-adevăr, rolul Centrului Comun de Cercetare este de a sprijini politicile comunitare, în 
special în chestiunile legate de siguranță și securitate. Este, prin urmare, legitim să așteptăm 
să cunoaștem orientările dorite de instituțiile europene după testele de rezistență a 
centralelor nucleare pentru a defini în mod corespunzător programul de lucru al JRC.

Amendamentul 78
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere că cetățeanul 
european trebuie să rămână în centrul 
dezbaterilor europene, Parlamentul 
European ar trebui asociat într-o mai 
mare măsură la discuțiile și deciziile luate 
în cadrul Programului pentru cercetare și 
formare al Comunității Europene a 
Energiei Atomice.

Or. fr

Justificare

A venit momentul să implicăm într-o cât mai mare măsură Parlamentul European, care 
reprezintă cetățenii.

Amendamentul 79
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea aprofundării relației dintre 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Programul Euratom ar trebui să favorizeze 
o bună informare a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, facilitarea 
accesului la cunoștințele științifice, 
dezvoltarea unor agende de cercetare și 
inovare responsabile, care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile, și prin facilitarea 
participării acestora la activitățile din 
cadrul Programului Euratom.

(11) În vederea aprofundării relației dintre 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Programul Euratom ar trebui să favorizeze 
o bună informare a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, facilitarea 
accesului la cunoștințele științifice, 
dezvoltarea unor agende de cercetare și 
inovare responsabile, care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile, și prin facilitarea 
participării acestora la activitățile din 
cadrul Programului Euratom. Această 
bună informare a cetățenilor cu privire la 
chestiunile legate de activitățile 
Programului Euratom trece printr-o mai 
mare implicare a Parlamentului 
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European, care reprezintă cetățenii 
europeni.

Or. fr

Amendamentul 80
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Programul Euratom ar trebui să 
contribuie la atractivitatea profesiei de 
cercetător în Uniunea. Ar trebui să se 
acorde o atenție corespunzătoare Cartei 
europene a cercetătorilor și Codului de 
conduită pentru recrutarea cercetătorilor, 
alături de alte cadre de referință relevante 
definite în contextul spațiului european al 
cercetării, respectându-se, în același timp, 
caracterul voluntar al acestor cadre.

(13) Programul Euratom ar trebui să 
contribuie la atractivitatea profesiei de 
cercetător în Uniune, având în vedere, în 
special, lipsa personalului calificat în 
cursul dezafectării, precum și 
radioprotecția și măsurătorile.  Ar trebui 
să se acorde o atenție corespunzătoare 
Cartei europene a cercetătorilor și Codului 
de conduită pentru recrutarea 
cercetătorilor, alături de alte cadre de 
referință relevante definite în contextul 
spațiului european al cercetării, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

Or. en

Amendamentul 81
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Programul Euratom ar trebui să 
contribuie la atractivitatea profesiei de 
cercetător în Uniunea. Ar trebuie să se 
acorde o atenție corespunzătoare Cartei 
europene a cercetătorilor și Codului de 

(13) Programul Euratom ar trebui să 
contribuie mai substanțial la atractivitatea 
profesiei de cercetător în Uniune. Ar 
trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
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conduită pentru recrutarea cercetătorilor, 
alături de alte cadre de referință relevante 
definite în contextul spațiului european de 
cercetare, respectându-se, în același timp, 
caracterul voluntar al acestor cadre.

cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

Or. cs

Amendamentul 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Activitățile de cercetare și inovare 
sprijinite de Programul Euratom trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale.
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în cele din urmă, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare în condiții de 
garantare a unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane.

(15) Activitățile de cercetare și inovare 
sprijinite de Programul Euratom respectă
principiile etice. Este necesar să fie luate în 
considerare avizele emise de Grupul 
european pentru etică în domeniul științei 
și al noilor tehnologii. Activitățile de 
cercetare ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de articolul 13 din TFUE și să 
înlocuiască, să reducă și să perfecționeze 
folosirea animalelor în cercetare și testare.
Toate activitățile ar trebui să se desfășoare 
în condiții de garantare a unui nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane.

Or. en

Justificare

(Prima frază din justificare nu privește versiunea în limba română.) Articolul 13 din TFUE 
este mai bine definit în ceea ce privește reducerea, perfecționarea și înlocuirea; astfel, este 
asigurată și o mai mare coerență cu prevederile articolului 19 alineatul (10) din propunerea 
privind normele de participare și diseminare. (Ultima frază din justificare nu privește 
versiunea în limba română.)
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Amendamentul 83
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea 
Programului Euratom cu fondurile din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii-cheie în care 
cercetarea și inovarea ar putea contribui la 
obiectivele mai ample privind 
competitivitatea Uniunii. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită implicării 
întreprinderilor mici și mijlocii.

(16) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea 
Programului Euratom cu fondurile din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii-cheie în care 
cercetarea și inovarea ar putea contribui la 
obiectivele mai ample privind 
competitivitatea Uniunii. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită implicării 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor). Necesitatea de a crește gradul de 
absorbție a fondurilor comunitare 
disponibile de către IMM-uri ar trebui să 
se aplice IMM-urilor care își desfășoară 
activitatea în cercetarea nucleară, așa 
cum este cazul în alte domenii, luând, în 
același timp, toate măsurile pentru a 
preveni posibilele scurgeri de informații și 
nerespectarea modului de funcționare.

Or. en

Justificare

Ar trebui susținute toate eforturile depuse la nivel internațional în vederea combaterii 
traficului de proliferare nucleară. Trebuie acordată o atenție sporită, având în vedere 
dimensiunea mai redusă a IMM-urilor și numărul mai mare al acestora.

Amendamentul 84
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Articolul 7 din Tratatul Euratom 
încredințează Comisiei responsabilitatea 

(25) Articolul 7 din Tratatul Euratom 
încredințează Comisiei responsabilitatea 
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aplicării Programului Euratom. În chestiuni 
legate de aplicarea Programului Euratom, 
cu excepția acțiunilor directe ale acestuia, 
Comisia ar trebui să fie asistată de un 
comitet consultativ al statelor membre 
pentru a se asigura o coordonare 
corespunzătoare cu politicile naționale în 
domeniile reglementate de prezentul 
program de cercetare și formare.

aplicării Programului Euratom. În chestiuni 
legate de aplicarea Programului Euratom, 
cu excepția acțiunilor directe ale acestuia, 
Comisia ar trebui să fie asistată de un 
comitet consultativ al statelor membre 
pentru a se asigura o coordonare 
corespunzătoare cu politicile naționale în 
domeniile reglementate de prezentul 
program de cercetare și formare.
Parlamentul European ar trebui să fie 
asociat la punerea în aplicare a 
programului de către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 85
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Realizarea obiectivelor Programului 
Euratom în domeniile relevante necesită 
sprijinul activităților transversale, atât în 
cadrul Programului Euratom, cât și în 
comun cu activitățile din Programul-cadru 
Orizont 2020.

(26) Realizarea obiectivelor Programului
Euratom în domeniile relevante necesită 
sprijinul activităților transversale, atât în 
cadrul Programului Euratom, cât și în 
comun cu activitățile din Programul-cadru 
Orizont 2020. Acest lucru nu ar trebui să 
aibă efecte negative asupra bugetului și 
finanțării Programului-cadru Orizont 
2020.

Or. en

Amendamentul 86
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Realizarea obiectivelor Programului 
Euratom în domeniile relevante necesită 
sprijinul activităților transversale, atât în 
cadrul Programului Euratom, cât și în 
comun cu activitățile din Programul-cadru 
Orizont 2020.

(26) Realizarea obiectivelor Programului 
Euratom în domeniile relevante necesită 
sprijinul activităților transversale, atât în 
cadrul Programului Euratom, cât și în 
comun cu activitățile din Programul-cadru 
Orizont 2020. Această complementaritate 
justifică, în sine, o mai mare implicare a 
Parlamentului European în activitățile 
Euratom.

Or. fr

Amendamentul 87
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul 
de cercetare și formare pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018, 
denumit, în continuare, „Programul 
Euratom”, și stabilește regulile de 
participare la programul respectiv, inclusiv 
de participare la programele organismelor 
de finanțare care gestionează fondurile 
alocate în conformitate cu prezentul 
regulament și la activitățile desfășurate în 
comun în temeiul prezentului regulament și 
al Programului-cadru de cercetare și 
inovare Orizont 2020, instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XXXX 
(denumit, în continuare, „Orizont 2020”).

Prezentul regulament instituie programul 
de cercetare și formare pentru perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018, 
denumit, în continuare, „Programul 
Euratom”, și stabilește regulile de 
participare la programul respectiv, inclusiv 
de participare la programele organismelor 
de finanțare care gestionează fondurile 
alocate în conformitate cu prezentul 
regulament și la activitățile desfășurate în 
comun în temeiul prezentului regulament și 
al Programului-cadru de cercetare și 
inovare Orizont 2020, instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XXXX 
(denumit, în continuare, „Orizont 2020”).

Acest program va fi prelungit pentru a 
coincide ca durată cu Programul-cadru 
„Orizont 2020”.

Or. fr
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Amendamentul 88
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al Programului 
Euratom este de a îmbunătăți securitatea
nucleară, protecția fizică și radioprotecția 
și de a contribui la decarbonizarea pe 
termen lung a sistemului energetic în 
condiții de siguranță, eficiență și 
securitate. Obiectivul general se pune în 
aplicare prin activitățile specificate în 
anexa I sub formă de acțiuni directe și 
indirecte, care urmăresc obiectivele 
specifice stabilite la alineatele (2) și (3) ale 
prezentului articol.

(1) Obiectivul general al Programului 
Euratom este de a îmbunătăți siguranța
nucleară și radioprotecția. Obiectivul 
general se pune în aplicare prin activitățile 
specificate în anexa I sub formă de acțiuni 
directe și indirecte, care urmăresc 
obiectivele specifice stabilite la 
alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 89
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să sprijine funcționarea în condiții de 
siguranță a sistemelor nucleare;

(a) să sprijine dezafectarea în condiții de 
siguranță a sistemelor nucleare, începând 
cu cele mai periculoase reactoare 
nucleare, în urma rezultatelor testelor de 
rezistență efectuate la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 90
Peter Skinner, Jan Březina
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să sprijine funcționarea în condiții de 
siguranță a tuturor sistemelor nucleare 
civile existente și viitoare;

Or. en

Amendamentul 91
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea unor 
soluții pentru gestionarea deșeurilor 
nucleare finale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine dezvoltarea și 
sustenabilitatea competențelor în sectorul 
nuclear la nivelul Uniunii;

eliminat

Or. en
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Amendament 93
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine dezvoltarea și 
sustenabilitatea competențelor în sectorul 
nuclear la nivelul Uniunii;

(c) să sprijine asigurarea necesarului de 
resurse umane corespunzător pregătite și 
dezvoltarea și sustenabilitatea 
competențelor în sectorul nuclear la nivelul 
Uniunii;

Or. ro

Amendamentul 94
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să stimuleze radioprotecția; (d) să sprijine cercetarea și dezvoltarea în 
materie de radioprotecție;

Or. fr

Justificare

Utilizarea termenului „să stimuleze” lasă să se înțeleagă faptul că radioprotecția ar fi fost 
delăsată în cadrul programelor de cercetare anterioare ale EURATOM. Or, acest lucru nu 
este adevărat, radioprotecția a reprezentat întotdeauna o latură puternică a cercetării și 
dezvoltării EURATOM.

Amendamentul 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să contribuie la agenda de cercetare 
și dezvoltare stabilită pe baza 
recomandărilor din concluziile testelor de 
rezistență efectuate de Uniune (de 
exemplu, modelarea seismică, 
comportamentul la topirea miezului 
reactorului etc.)

Or. en

Justificare

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Amendamentul 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să contribuie la agenda de cercetare 
și dezvoltare stabilită pe baza 
recomandărilor din concluziile testelor de 
rezistență efectuate de Uniune, cum ar fi 
cele legate de modelarea seismică sau 
simularea topirii miezului reactorului;

Or. en

Amendamentul 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să sprijine sustenabilitatea pe termen 
lung a fisiunii nucleare prin îmbunătățiri 
în ceea ce privește prelungirea duratei de 
viață a reactoarelor sau conceperea de noi 
tipuri de reactoare;

Or. en

Amendamentul 98
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să progreseze în direcția demonstrării 
fezabilității fuziunii ca sursă de energie 
prin exploatarea instalațiilor de fuziune 
existente și viitoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să pună bazele viitoarelor centrale 
energetice de fuziune prin dezvoltarea de 
materiale, tehnologii și de modele 
conceptuale;

eliminat

Or. en
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Amendament 100
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să pună bazele viitoarelor centrale 
energetice de fuziune prin dezvoltarea de 
materiale, tehnologii și de modele 
conceptuale;

(f) să pună bazele viitoarelor centrale 
energetice de fuziune și fisiune prin 
dezvoltarea de materiale, tehnologii și de 
modele conceptuale;

Or. ro

Amendamentul 101
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să promoveze inovarea și 
competitivitatea industrială;

(g) să promoveze inovarea și 
competitivitatea industrială prin acordarea 
de sprijin în special viitoarelor tipuri de 
reactoare de fuziune și fisiune;

Or. fr

Justificare

Inovarea și competitivitatea vor fi aplicate în cadrul cercetării și dezvoltării, în special în 
cazul viitoarelor reactoare de fuziune și fisiune. Bineînțeles, aceste reactoare vor trebui să 
prezinte caracteristici de siguranță la cele mai înalte standarde.

Amendamentul 102
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească securitatea nucleară, 
respectiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și
dezafectarea, pregătirea pentru situații de 
urgență;

(a) să îmbunătățească securitatea nucleară 
în timpul dezafectării și pregătirii pentru 
situații de urgență în caz de accidente 
nucleare;

Or. en

Amendamentul 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească securitatea nucleară, 
respectiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, pregătirea pentru situații de 
urgență;

(a) să îmbunătățească securitatea nucleară, 
respectiv: securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, pregătirea pentru situații de 
urgență și gestionarea consecințelor 
directe ale incidentelor de securitate 
nucleară, oricât de puțin probabile ar fi 
acestea;

Or. en

Justificare

Accidentul de la Fukushima a demonstrat faptul că, în eventualitatea puțin probabilă a unor 
emisii radioactivitate majore, consecințele acestora și modul de a le gestiona nu au fost atât 
de bine înțelese cum ar fi trebuit.

Amendamentul 104
Peter Skinner, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să realizeze toate îmbunătățirile 
necesare în materie de securitate sugerate 
în urma rezultatelor testelor de rezistență 
efectuate la toate reactoarele nucleare din 
Uniune și din țările terțe care se află la 
frontiera Uniunii. Acest lucru ar trebui să 
vizeze contribuția la agenda pentru 
cercetare și dezvoltare ce rezultă din 
recomandările acestora.

Or. en

Justificare

În 2011, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima Dai-ichi din Japonia, au 
fost efectuate teste de rezistență la toate centralele nucleare din Uniune. În urma acestor 
teste, este important ca acest cadru să sprijine toate eforturile Uniunii care urmăresc 
îmbunătățirea securității centralelor. Cadrul ar trebui să vizeze punerea în aplicare a 
aspectelor din domeniul cercetării și dezvoltării recomandate în urma testelor și nu să 
dubleze acțiunile altor instrumente sau organisme.

Amendamentul 105
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul Euratom este pus în aplicare 
în așa fel încât să se asigure că prioritățile 
și activitățile sprijinite sunt relevante 
pentru evoluția necesităților și că se ține
seama de caracterul evolutiv al științei, 
tehnologiei, inovării, al elaborării 
politicilor, al piețelor și al societății.

(4) Programul Euratom este pus în aplicare 
în așa fel încât să se asigure că prioritățile 
și activitățile sprijinite sunt relevante 
pentru evoluția necesităților și că se ține 
seama de caracterul evolutiv al științei, 
tehnologiei, inovării, al elaborării 
politicilor, al piețelor și al societății, 
precum și de consecințele directe și 
indirecte ale accidentelor nucleare.

Or. en
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Amendamentul 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Programul Euratom contribuie la 
punerea în aplicare a Planului SET.
Acțiunile sale directe și indirecte sunt 
aliniate la agenda de cercetare strategică 
a celor trei platforme tehnologice 
europene din domeniul energiei nucleare:  
SNETP, IGDTP și MELODI.

Or. en

Amendamentul 107
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Programului Euratom este 
de 1 788,889 milioane EUR. Această sumă 
se distribuie după cum urmează:

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Programului Euratom este 
de 200 000 milioane EUR. Această sumă 
se distribuie după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 108
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Programului Euratom este 

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Programului Euratom este 
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de 1 788,889 milioane EUR. Această sumă 
se distribuie după cum urmează:

de [1 974, 319] milioane EUR. Această 
sumă se distribuie după cum urmează:

Or. fr

Justificare

Finanțările pentru EURATOM, fie că este vorba de fuziune, fie de fisiune, sunt în mod clar 
insuficiente. În domeniul fisiunii, în special, bugetul abia dacă a fost modificat în urma 
inflației pe parcursul a mai multor perioade de programare (în timp ce bugetul destinat 
activităților directe ale JRC a crescut în mod substanțial). În același fel, costurile 
administrative legate de Programul Orizont 2020 al EURATOM sunt superioare, din motive 
necunoscute, celor ale Programului Orizont 2020. Este necesară, prin urmare, armonizarea 
acestor costuri și realizarea de economii în cercetare.

Amendamentul 109
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni indirecte pentru programul de 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
fuziunii 709,713 milioane EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 110
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni indirecte pentru programul de 
cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii 
709,713 milioane EUR;

(a) acțiuni indirecte pentru programul de 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
fuziunii: [750] milioane EUR;

Or. fr
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Amendamentul 111
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Proiectul ITER este inclus și finanțat 
în cadrul CFM, în totalitate și în mod 
transparent. Aspectele din proiect care nu 
sunt legate direct de cercetare și formare 
trebuie incluse în acest cadru de finanțare 
a Euratom;

Or. en

Justificare

Proiectul ITER ar trebui finanțat în cadrul CFM pentru a evita orice ar putea să fie perceput 
ca o îndepărtare de la proiect, ceea ce ar putea fi considerat periculos pentru interesele 
Comunității. Succesul pe termen lung al proiectului ITER ar fi mai bine asigurat prin 
finanțarea în continuare a acestuia prin intermediul CFM.

Amendamentul 112
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni indirecte în domeniul fisiunii 
nucleare, securității și 
radioprotecției 354,857 milioane EUR;

(b) acțiuni indirecte în domeniul 
radioprotecției și al aplicațiilor medicale 
100 000 milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 113
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni indirecte în domeniul fisiunii 
nucleare, securității și 
radioprotecției 354,857 milioane EUR;

(b) acțiuni indirecte în domeniul fisiunii 
nucleare, securității și radioprotecției:
[500] milioane EUR;

Or. fr

Amendamentul 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni indirecte în domeniul fisiunii 
nucleare, securității și 
radioprotecției 354,857 milioane EUR;

(b) acțiuni indirecte în domeniul fisiunii 
nucleare, securității și 
radioprotecției 500 000 milioane EUR;

Or. en

Justificare

Fisiunea nucleară, ca sursă de electricitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, este 
considerată una dintre tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon care trebuie 
dezvoltate pentru un viitor mai durabil în cadrul Planului SET.  În absența unei finanțări 
specifice pentru proiectele din cadrul Planului SET, bugetul pentru fisiunea nucleară din 
cadrul Programului Orizont 2020 ar trebui majorat  - așa cum s-a întâmplat în cazul 
tehnologiilor nenucleare cu emisii scăzute de dioxid de carbon - pentru ca să poată avansa 
activitatea legată de Inițiativa industrială europeană pentru energie nucleară durabilă 
(ESNII).

Amendamentul 115
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni directe, 724,319 milioane EUR. (c) acțiuni directe, 200 000 milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 116
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
indirecte din cadrul programului Euratom, 
cel mult 13,5 % se alocă pentru cheltuielile 
administrative ale Comisiei.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
indirecte din cadrul programului Euratom, 
cel mult 8 % se alocă pentru cheltuielile
administrative ale Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
indirecte din cadrul programului Euratom, 
cel mult 13,5 % se alocă pentru cheltuielile 
administrative ale Comisiei.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
indirecte din cadrul programului Euratom, 
cel mult 8 % se alocă pentru cheltuielile 
administrative ale Comisiei.

Or. en

Justificare

Aceste cheltuieli planificate sunt prea mari. Cheltuielile administrative ale Comisiei nu 
depășesc, în mod normal, 8 % în cazul majorității propunerilor similare. Comisia nu a 
furnizat nicio justificare pentru această creștere foarte semnificativă.
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Amendamentul 118
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
indirecte din cadrul programului Euratom, 
cel mult 13,5 % se alocă pentru cheltuielile 
administrative ale Comisiei.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
indirecte din cadrul programului Euratom, 
cel mult 7 % se alocă pentru cheltuielile 
administrative ale Comisiei.

Or. en

Justificare

Aceste cheltuieli planificate sunt prea mari.

Amendamentul 119
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comunitatea evită să utilizeze alte 
fonduri și programe ale Uniunii sau 
Comunității pentru acțiuni directe sau 
indirecte decât cele prevăzute în prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 120
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comunitatea ia măsuri în vederea 
unei utilizări la scară mai largă și mai 
frecvente a fondurilor structurale pentru 
cercetarea din domeniul nuclear și 
garantează că fondurile sunt utilizate în 
conformitate cu prioritățile Comunității în 
materie de cercetare.

Or. cs

Amendamentul 121
Peter Skinner, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comunitatea încearcă să utilizeze în 
continuare fondurile structurale pentru 
cercetarea din domeniul nuclear și 
garantează alinierea fondurilor la 
prioritățile Comunității în materie de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 122
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Fondul de garantare pentru participanți”, 
instituit în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. XX/2012 [reguli de participare și 
diseminare], înlocuiește și este succesorul 
fondurilor de garantare pentru participanți 
instituite în temeiul Regulamentului 

„Fondul de garantare pentru participanți”, 
instituit în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. XX/2012 [reguli de participare și 
diseminare], înlocuiește și este succesorul 
fondurilor de garantare pentru participanți 
instituite în temeiul Regulamentului 
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(Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului și 
al Regulamentului (Euratom) nr. XX/XX al 
Consiliului [Regulile de participare 
Euratom (2012-2013)].

(Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului și 
al Regulamentului (Euratom) nr. 139/2012.

Or. en

Amendamentul 123
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate sumele din fondurile de garantare 
pentru participanți instituite în temeiul 
Regulamentelor (Euratom) nr. 1908/2006 
și (Euratom) nr. XX/XX [Reguli de 
participare Euratom (2012-2013)] se 
transferă în Fondul de garantare pentru 
participanți începând cu 
31 decembrie 2013. Participanții la acțiuni 
desfășurate în temeiul Deciziei XX/XX 
[Programul Euratom (2012-2013)] care 
semnează acorduri de grant după 
31 decembrie 2013 își varsă contribuția la 
Fondul de garantare pentru participanți.

Toate sumele din fondurile de garantare 
pentru participanți instituite în temeiul 
Regulamentelor (Euratom) nr. 1908/2006 
și (Euratom) nr. 139/2012 se transferă în 
Fondul de garantare pentru participanți 
începând cu 31 decembrie 2013.
Participanții la acțiuni desfășurate în 
temeiul Deciziei 2012/94/Euratom care 
semnează acorduri de grant după 
31 decembrie 2013 își varsă contribuția la 
Fondul de garantare pentru participanți.

Or. en

Justificare

Regulamentul (Euratom) nr. 139/2012 al Consiliului stabilește normele de participare a 
întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiunile indirecte în temeiul 
Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice și de diseminare a 
rezultatelor cercetării (2012-2013). Decizia 2012/94/Euratom a Consiliului se referă la 
programul specific pentru punerea în aplicare, prin acțiuni indirecte, a Programului-cadru al 
Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în 
domeniul nuclear (2012-2013).

Amendamentul 124
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE



PE492.642v01-00 38/63 AM\906555RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția financiară menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol se poate 
compune din contribuțiile financiare 
destinate acțiunilor indirecte prevăzute la 
articolul 4 din prezentul regulament și la 
articolul 6 din Regulamentul (UE) 
nr. XX/XXXX [de instituire a Orizont 
2020], puse în aplicare printr-o schemă 
unică de finanțare.

(2) Contribuția financiară menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol provine 
doar din contribuțiile financiare destinate 
acțiunilor indirecte prevăzute la articolul 4 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 125
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitatea de șanse între bărbați și femei 
în cadrul cercetării

Or. en

Amendamentul 126
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Euratom asigură promovarea 
eficace a egalității de gen și a dimensiunii 
de gen în conținutul cercetării și inovării.

Programul Euratom asigură promovarea 
eficace a egalității între bărbați și femei.

Or. en
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Justificare

Formularea utilizată în această prevedere trebuie corectată pentru a ține seama de 
formularea din TUE, TFUE și articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale: aceste texte 
se referă întotdeauna la conceptul de „egalitate între bărbați și femei” mai degrabă decât la 
„egalitatea de gen”, formulare care nu este general acceptată. Sintagma „dimensiune de 
gen” este ambiguă atunci când se referă la conținutul proiectelor și, de asemenea, poate fi 
asociată cu agendele controversate și care nu sunt acceptate la scară largă.

Amendamentul 127
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, protejării demnității 
umane, principului întâietății ființei 
umane, dreptului la viață privată, dreptului 
la protecția datelor cu caracter personal, 
dreptului la integritate fizică și mentală a 
ființei umane, dreptului la nediscriminare 
și nevoii de a asigura nivele ridicate de 
protecție a sănătății umane.

Or. it

Justificare

Două dintre cele mai importante principii aplicabile în acest sector lipsesc: protejarea 
demnității umane (a se vedea, de exemplu, articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale) și 
principul întâietății ființei umane. Utilizarea termenului de „ființă umană” lărgește domeniul 
de aplicare al protecției prevăzute, întrucât este mai „științific”, mai obiectiv și mai puțin 
controversat și, prin urmare, ar trebui preferat „persoanei” în instrumentele juridice. 

Amendamentul 128
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, respectivul program de 
lucru multianual ia în considerare 
activitățile de cercetare pertinente 
desfășurate de statele membre, de țările 
asociate și de organizațiile europene și 
internaționale. Programele de lucru se 
actualizează după cum este cazul.

Acest program de lucru multianual este 
supus Consiliului de administrație al JRC 
și este prezentat Consiliului de Miniștri și 
Parlamentului European. El ia în 
considerare în mod imperativ activitățile 
de cercetare pertinente desfășurate de 
statele membre, de țările asociate și de 
organizațiile europene și internaționale 
pentru a evita orice redundanță a 
efortului de cercetare în Europa și pentru 
a optimiza resursele financiare.
Programele de lucru se actualizează după 
cum este cazul.

Or. fr

Justificare

Bugetul Centrului Comun de Cercetare înregistrează o asemenea creștere încât este necesară 
intensificarea monitorizării programului său de lucru, iar coerența sa cu programele de 
cercetare ale statelor membre trebuie bine verificată.

Amendamentul 129
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 3 alineatul 
(3) din Decizia 84/338/Euratom, CECO, 
CEE și, respectiv, de la punctul 9 din 
Decizia Consiliului din 16 decembrie 
1980, comitetele consultative sunt 
prezidate de Comisie.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 130

Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltării de rețele de măsurare a 
radioactivității din mediul înconjurător, 
punând, în același timp, instantaneu la 
dispoziția publicului toate datele recoltate.

Or. xm

Amendamentul 131

Peter Skinner, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită tuturor 
reactoarelor de cercetare și instalațiilor 
nucleare din țările terțe, dar care se află, 
din punct de vedere geografic, foarte 
aproape de teritoriul unui stat membru, în 
special atunci când acestea se află în 
apropierea unor locații geografice și 
geologice periculoase.

Or. en

Amendamentul 132
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La punerea în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia ia măsurile 

(1) La punerea în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia ia măsurile 
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corespunzătoare pentru a se garanta 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
prin aplicarea de măsuri preventive 
împotriva fraudei, corupției și a oricăror 
alte activități ilegale, prin controale 
eficace, și, în cazul în care se constată 
nereguli, prin recuperarea sumelor plătite 
în mod necuvenit, precum și, dacă este 
necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive.

corespunzătoare pentru a se garanta 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
prin aplicarea de măsuri preventive 
împotriva fraudei, corupției și a oricăror 
alte activități ilegale, prin controale 
eficace, și, în cazul în care se constată 
nereguli, prin recuperarea sumelor plătite 
în mod necuvenit, precum și, dacă este 
necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive. Parlamentul 
European este informat cu privire la 
aceste măsuri.

Or. fr

Amendamentul 133
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau reprezentanții acesteia și 
Curtea de Conturi au competența de a 
efectua controale, atât pe bază de 
documente, cât și la fața locului sau prin 
inspecții, în ceea ce privește toți 
beneficiarii de granturi, contractanții, 
subcontractanții și alte părți terțe care au 
primit fonduri din partea Uniunii în temeiul 
prezentului regulament.

Comisia sau reprezentanții acesteia, 
Parlamentul European și Curtea de 
Conturi au competența de a efectua 
controale, atât pe bază de documente, cât și 
la fața locului sau prin inspecții, în ceea ce 
privește toți beneficiarii de granturi, 
contractanții, subcontractanții și alte părți 
terțe care au primit fonduri din partea 
Uniunii în temeiul prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 134
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), 
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(2) și (3), acordurile de cooperare cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
precum și acordurile de grant, deciziile de 
acordare a granturilor și contractele 
rezultate din punerea în aplicare a 
prezentului regulament împuternicesc în 
mod expres Comisia, Curtea de Conturi și 
OLAF să efectueze astfel de audituri, 
controale și inspecții la fața locului.

(2) și (3), acordurile de cooperare cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
precum și acordurile de grant, deciziile de 
acordare a granturilor și contractele 
rezultate din punerea în aplicare a 
prezentului regulament împuternicesc în 
mod expres Comisia, Curtea de Conturi și 
OLAF să efectueze astfel de audituri, 
controale și inspecții la fața locului.
Parlamentul European este informat fără 
întârziere cu privire la rezultatele acestor 
audituri.

Or. fr

Amendamentul 135
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
realizează, cu asistența unor experți 
independenți, o evaluare ex-post a 
Programului Euratom. Evaluarea va viza 
fundamentarea, punerea în aplicare și 
realizările, precum și impactul pe termen 
mai lung și viabilitatea măsurilor, pentru a 
contribui la decizia privind o posibilă 
reînnoire, modificare sau suspendare a unei 
măsuri subsecvente.

Evaluarea va viza fundamentarea, punerea 
în aplicare și realizările, precum și 
impactul pe termen mai lung și viabilitatea 
măsurilor, pentru a contribui la decizia 
privind o posibilă reînnoire, modificare sau 
suspendare a unei măsuri subsecvente.

Or. en

Justificare

Pentru a dispune de suficient timp pentru a decide dacă și în ce mod acest program de 
cercetare poate fi prelungit după 2018, posibila revizuire, modificare sau anulare propusă a 
unei măsuri ulterioare trebuie prezentată Comisiei până cel târziu la 31 mai 2017.
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Amendamentul 136
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre comunică Comisiei 
datele și informațiile necesare pentru a 
permite monitorizarea și evaluarea 
măsurilor respective.

(4) Statele membre comunică Comisiei și 
Parlamentului European datele și 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea măsurilor 
respective.

Or. fr

Amendamentul 137
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 3, Programul Euratom 
consolidează rezultatele în ceea ce privește 
cele trei priorități ale Programului-cadru 
Orizont 2020: excelența științifică, poziția 
de lider în sectorul industrial și provocările 
societale. Programul Euratom vizează în 
special sprijinirea tranziției către un 
sistem energetic fiabil, sustenabil și 
competitiv în viitor, în contextul adâncirii 
deficitului de resurse, al creșterii nevoilor 
în materie de energie și al schimbărilor 
climatice.

Prin realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 3, Programul Euratom 
consolidează rezultatele în ceea ce privește 
cele trei priorități ale Programului-cadru 
Orizont 2020: excelența științifică, poziția 
de lider în sectorul industrial și provocările 
societale.

Or. en

Amendamentul 138
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia de dezvoltare a fuziunii, ca o 
opțiune credibilă pentru producerea 
comercială de energie fără emisii de 
dioxid de carbon, va trebui să urmeze o 
foaie de parcurs care să prevadă etape-
cheie, astfel încât să se atingă obiectivul 
de producere de energie electrică până în
2050. Punerea în aplicare a acestei 
strategii presupune restructurarea 
radicală a activităților legate de fuziune în 
cadrul Uniunii, inclusiv în materie de 
guvernanță, finanțare și gestionare, 
pentru a garanta că accentul nu se mai 
pune pe cercetarea pură, cum este cazul 
în prezent, ci pe conceperea, construirea 
și exploatarea instalațiilor viitoare, cum 
sunt ITER, DEMO și a celor ulterioare.
Acest lucru necesită o colaborare strânsă 
între întreaga comunitate de fuziune din 
cadrul Uniunii, Comisie și agențiile 
naționale de finanțare.

Fuziunea nu este descrisă ca o opțiune 
credibilă pentru producerea comercială de 
energie electrică în niciunul dintre 
scenariile pentru 2050 prezentate până 
acum. Prin urmare, nu vor mai fi alocate 
fonduri europene/ale Uniunii activităților 
legate de fuziune în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 139
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu obiectivul general, 
sprijinirea activităților de cercetare în 
comun privind funcționarea în condiții de 
siguranță a sistemelor de reactori (inclusiv 
a instalațiilor aferente ciclului de 
combustibil) aflate în uz pe teritoriul 

În conformitate cu obiectivul general, 
sprijinirea activităților de cercetare în 
comun privind efectuarea în condiții de 
siguranță a dezafectării sistemelor de 
reactoare nucleare (inclusiv a instalațiilor 
aferente ciclului de combustibil) aflate în 
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Uniunii sau, în măsura în care este 
necesar pentru a se menține un nivel 
ridicat de expertiză în materie de 
securitate nucleară în Uniune, a tipurilor 
de reactori care ar putea fi utilizați în 
viitor, concentrată exclusiv asupra 
aspectelor de securitate, inclusiv a tuturor 
aspectelor legate de ciclul de combustibil, 
precum separarea și transmutarea.

uz pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 140
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Contribuție la dezvoltarea de soluții 
pentru gestionarea deșeurilor nucleare 
finale (Excelență științifică; Provocări 
societale)

eliminat

Activități de cercetare în comun sau 
coordonate privind celelalte aspecte-cheie 
ale eliminării geologice a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive cu durată 
de viață lungă, cu demonstrarea, după 
caz, a tehnologiilor și a securității.
Activitățile respective trebuie să 
promoveze elaborarea unei viziuni 
comune a Uniunii cu privire la 
principalele chestiuni legate de 
gestionarea deșeurilor, de la descărcarea 
combustibilului până la etapa de 
eliminare. Activitățile de cercetare legate 
de gestionarea altor fluxuri de deșeuri 
radioactive pentru care nu există în 
prezent procese care să fi atins 
maturitatea industrială.

Or. en
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Amendamentul 141
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Promovarea radioprotecției (Excelență 
științifică; Provocări societale)

(d) Sprijinirea cercetării și dezvoltării în 
domeniul radioprotecției (Excelență 
științifică; Provocări societale)

Or. fr

Justificare

Utilizarea termenului „promovarea” lasă să se înțeleagă faptul că radioprotecția ar fi fost 
delăsată în cadrul programelor de cercetare anterioare ale EURATOM. Or, acest lucru nu 
este adevărat, radioprotecția a reprezentat întotdeauna o latură puternică a cercetării și 
dezvoltării EURATOM.

Amendamentul 142
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Progrese în direcția demonstrării 
fezabilității fuziunii ca sursă de energie 
prin exploatarea instalațiilor de fuziune 
existente și viitoare (Poziție de lider în 
sectorul industrial; Provocări societale)

eliminat

Sprijinirea activităților comune de 
cercetare desfășurate de membrii 
Acordului european pentru dezvoltarea 
fuziunii pentru a asigura demararea 
rapidă a exploatării ITER la un nivel 
ridicat de performanță, inclusiv utilizarea 
instalațiilor pertinente (între care JET), a 
modelizării integrate care utilizează 
computere de înaltă performanță și a 
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unor activități de formare care să 
pregătească generațiile viitoare de 
cercetători și ingineri.

Or. en

Amendamentul 143
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Punerea bazelor viitoarelor centrale 
energetice de fuziune prin dezvoltarea de 
materiale, tehnologii și de modele 
conceptuale (Poziție de lider în sectorul 
industrial; Provocări societale)

eliminat

Sprijin pentru activitățile comune 
întreprinse de membrii Acordului 
european pentru dezvoltarea fuziunii în 
scopul dezvoltării și calificării 
materialelor necesare pentru o centrală 
energetică de demonstrație care impune, 
între altele, activități pregătitoare pentru o 
instalație adecvată de încercare a 
materialelor și negocieri privind 
participarea Uniunii într-un cadru 
internațional adecvat pentru instalația 
respectivă.
Sprijin pentru activitățile comune de 
cercetare realizate de membrii Acordului 
european pentru dezvoltarea fuziunii, 
care abordează aspecte legate de 
exploatarea reactorilor și dezvoltă și 
demonstrează toate tehnologiile relevante 
pentru o centrală energetică de fuziune de 
demonstrație. Activitățile respective includ 
pregătirea modelului (modelelor) 
conceptual (conceptuale) pentru o 
centrală energetică completă de 
demonstrație și explorarea potențialului 
tehnologiei stelaratoarelor ca tehnologie 
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pentru centrale energetice.

Or. en

Amendamentul 144
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Promovarea inovării și a 
competitivității industriale (Poziție de 
lider în sectorul industrial)

eliminat

Punerea în aplicare sau sprijinirea 
gestionării cunoștințelor și a transferului 
de tehnologie din cercetarea cofinanțată 
de acest program către industria care 
exploatează toate aspectele inovatoare ale 
cercetării.
Promovarea inovației, între altele, printr-
un acces deschis la publicații științifice, 
printr-o bază de date pentru gestionarea 
cunoștințelor și prin diseminarea și 
promovarea temelor legate de tehnologie 
în programele educaționale.
Pe termen lung, Programul Euratom va 
trebui să sprijine pregătirea și 
consolidarea unui sector industrial 
competitiv în domeniul fuziunii nucleare, 
în special prin punerea în aplicare a unei 
foi de parcurs tehnologice pentru o 
centrală energetică de fuziune cu 
implicarea activă a industriei în 
proiectare și în proiectele de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 145
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Acordul european pentru dezvoltarea 
fuziunii

eliminat

Se va acorda un grant (acțiune de 
cofinanțare a programului) entității 
juridice care va fi instituită sau 
desemnată de către membrii Acordului 
european pentru dezvoltarea fuziunii în 
vederea implementării sau coordonării 
activităților. Acest grant poate include 
resurse în natură din partea Comunității, 
precum exploatarea științifică și tehnică a 
instalației JET, în conformitate cu 
articolul 10 din Tratatul Euratom, sau 
detașarea de personal de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 146
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile nucleare ale JRC vor sprijini 
punerea în aplicare a directivelor 
2009/71/Euratom și 2011/70/Euratom ale 
Consiliului, precum și concluziile 
Consiliului prin care se acordă prioritate 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și protecție fizică atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel internațional.
Îndeosebi, JRC trebuie să mobilizeze 
capacitatea și expertiza necesare pentru a 
contribui la evaluarea și la îmbunătățirea 
securității instalațiilor nucleare și la 
utilizarea energiei nucleare în scopuri 
pașnice și la aplicații altele decât cele de 

eliminat
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fisiune, să furnizeze o bază științifică 
pentru legislația relevantă a Uniunii, 
precum și să răspundă, dacă este necesar, 
în limitele mandatului și competențelor 
sale, la incidente și accidente nucleare. În 
acest scop, JRC va desfășura activități de 
cercetare și va realiza evaluări, va furniza 
referințe și standarde și va oferi activități 
specializate de formare și educație. Se va 
căuta realizarea de sinergii cu Platforma 
tehnologică în sectorul energiei nucleare 
sustenabile (Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform – SNETP) și, după 
caz, cu alte inițiative transversale.

Or. en

Amendamentul 147
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile nucleare ale JRC vor sprijini 
punerea în aplicare a directivelor 
2009/71/Euratom și 2011/70/Euratom ale 
Consiliului, precum și concluziile 
Consiliului prin care se acordă prioritate 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și protecție fizică atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel internațional.
Îndeosebi, JRC trebuie să mobilizeze 
capacitatea și expertiza necesare pentru a 
contribui la evaluarea și la îmbunătățirea 
securității instalațiilor nucleare și la 
utilizarea energiei nucleare în scopuri 
pașnice și la aplicații altele decât cele de 
fisiune, să furnizeze o bază științifică 
pentru legislația relevantă a Uniunii, 
precum și să răspundă, dacă este necesar, 
în limitele mandatului și competențelor 
sale, la incidente și accidente nucleare. În 
acest scop, JRC va desfășura activități de 
cercetare și va realiza evaluări, va furniza 

Activitățile nucleare ale JRC vor sprijini 
punerea în aplicare a directivelor 
2009/71/Euratom și 2011/70/Euratom ale 
Consiliului, precum și concluziile 
Consiliului prin care se acordă prioritate 
celor mai înalte standarde de securitate și 
siguranță nucleare, atât la nivelul Uniunii, 
cât și la nivel internațional. Îndeosebi, JRC 
trebuie să mobilizeze capacitatea și 
expertiza necesare pentru a contribui la 
evaluarea și la cercetarea și dezvoltarea în 
materie de securitate a instalațiilor 
nucleare și la utilizarea energiei nucleare în 
scopuri pașnice și la aplicații altele decât 
cele de fisiune, să furnizeze o bază 
științifică pentru legislația relevantă a 
Uniunii, precum și să răspundă, dacă este 
necesar, în limitele mandatului și 
competențelor sale, la incidente și 
accidente nucleare. În acest scop, JRC va 
desfășura activități de cercetare și va 
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referințe și standarde și va oferi activități 
specializate de formare și educație. Se va 
căuta realizarea de sinergii cu Platforma 
tehnologică în sectorul energiei nucleare 
sustenabile (Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform – SNETP) și, după 
caz, cu alte inițiative transversale.

realiza evaluări, va furniza referințe și 
standarde și va oferi activități specializate 
de formare și educație. Se va căuta în mod 
imperativ realizarea de sinergii cu 
Platforma tehnologică pentru energie 
nucleară durabilă (Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform – SNETP) și 
cu alte inițiative transversale, pentru a 
optimiza resursele umane și financiare 
din domeniul cercetării și dezvoltării în 
materie de energie nucleară în Europa.

Or. fr

Justificare

Textul este conceput pentru a canaliza acțiunile JRC către cercetarea și dezvoltarea din 
domeniul securității. JRC nu este o autoritate responsabilă cu securitatea, prin urmare 
sarcina sa nu este nici de a „evalua” securitatea instalațiilor, nici de a gestiona situațiile de 
urgență. Pe de altă parte, trebuie avută neapărat în vedere optimizarea resurselor.

Amendamentul 148
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC va contribui la dezvoltarea de 
instrumente și metode pentru a atinge 
standarde de securitate ridicate pentru 
reactorii nucleari și pentru ciclurile de 
combustibil relevante pentru Europa.
Aceste instrumente și metode vor include:

JRC va contribui, în strânsă colaborare cu 
actorii relevanți din domeniul cercetării 
de la nivelul UE, la dezvoltarea de 
instrumente și metode pentru a atinge 
standarde de securitate ridicate pentru 
reactoarele nucleare și pentru ciclurile de 
combustibil relevante pentru Europa.
Aceste instrumente și metode vor include:

Or. fr

Justificare

Textul este conceput pentru a canaliza acțiunile JRC către domeniul său de competență. JRC 
nu este o autoritate responsabilă cu securitatea, prin urmare aceasta nu trebuie să gestioneze 
situații de urgență și să acorde sprijin tehnic corespunzător; în Europa există așa-numitele 
„Technical Safety Organizations” (organizații responsabile cu securitatea tehnică) care au 
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acest rol. Pe de altă parte, având în vedere resursele limitate, trebuie avută neapărat în 
vedere coordonarea cu actorii din domeniul cercetării la nivel european și optimizarea 
acestor resurse.

Amendamentul 149
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. modelarea analizelor accidentelor grave 
și metodologiile pentru evaluarea marjelor 
de securitate operațională ale instalațiilor 
nucleare; sprijin pentru instituirea unei 
abordări comune la nivelul Uniunii în ceea 
ce privește evaluarea ciclurilor avansate de 
combustibil și a proiectelor de reactori 
avansați, precum și cercetarea și 
diseminarea învățămintelor experienței 
operaționale.  JRC va consolida în 
continuare rolul European Clearinghouse 
NPP Experience Feedback (Centrul său 
european pentru schimburi de experiență 
operațională în materie de centrale 
nuclearo-electrice) pentru a răspunde 
provocărilor de securitate nucleară post-
Fukushima;

1. modelarea analizelor accidentelor grave 
și metodologiile pentru evaluarea marjelor 
de securitate operațională ale instalațiilor 
nucleare; sprijin pentru instituirea unei 
abordări comune la nivelul Uniunii în ceea 
ce privește evaluarea ciclurilor avansate de 
combustibil și a proiectelor de reactoare 
avansate, precum și cercetarea și 
diseminarea învățămintelor experienței 
operaționale. JRC va continua activitățile
European Clearinghouse NPP Experience 
Feedback (Centrul său european pentru 
schimburi de experiență operațională în 
materie de centrale nuclearo-electrice) 
pentru a răspunde provocărilor de 
securitate nucleară post-Fukushima, 
făcând în continuare apel la cunoștințele 
de specialitate ale statelor membre în 
acest domeniu;

Or. fr

Justificare

Textul este conceput pentru a canaliza acțiunile JRC către domeniul său de competență. JRC 
nu este o autoritate responsabilă cu securitatea, prin urmare aceasta nu trebuie să gestioneze 
situații de urgență și să acorde sprijin tehnic adecvat; în Europa există așa-numitele 
„Technical Safety Organizations” (organizații responsabile cu securitatea tehnică) care au 
acest rol. Pe de altă parte, având în vedere resursele limitate, trebuie avută neapărat în 
vedere coordonarea cu actorii din domeniul cercetării la nivel european și optimizarea 
acestor resurse.
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Amendamentul 150
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera a – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. dezafectarea și dezmembrarea fac 
parte din piețele cu potențial, având în 
vedere evoluțiile științifice și exigențele în 
materie de securitate. Uniunea 
Europeană trebuie să dispună de cele mai 
bune tehnologii pentru aceste activități 
care necesită tehnici din ce în ce mai 
sofisticate (decupare în apă, cu laser, 
roboți de ultimă generație pentru a evita 
intervenția umană etc.).

Or. fr

Amendamentul 151
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera a – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. consolidarea capacității de răspuns a 
Uniunii la accidente și incidente nucleare 
prin dezvoltarea în continuare a sistemelor 
de alertă și a modelelor de dispersie 
radiologică în aer, prin mobilizarea 
resurselor și expertizei pentru analiza și 
modelarea accidentelor nucleare, precum și 
prin furnizarea de servicii de asistență 
tehnică pertinente.

3. consolidarea capacității de răspuns a 
Uniunii la accidente și incidente nucleare 
prin dezvoltarea în continuare a sistemelor 
de alertă și a modelelor de dispersie 
radiologică în mediu (aer, apă, sol) prin 
mobilizarea resurselor și expertizei pentru 
analiza și modelarea accidentelor nucleare, 
precum și prin furnizarea de servicii de 
asistență tehnică pertinente. JRC 
consolidează în continuare EURDEP 
(European Radiological Data Exchange 
Platform – Platforma europeană de 
schimb de date radiologice) pentru a pune 
la dispoziția publicului, aproape în timp 
real, datele radiologice de monitorizare 
invalidate din țările europene, inclusiv 
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concentrația radioactivă din aer. În plus, 
rețeaua de detectare a radionuclizilor 
deosebit de sensibili, capabilă în special să 
detecteze urme de iod radioactiv care nu 
provine dintr-o explozie nucleară, va fi 
extinsă pe teritoriul Uniunii, iar datele 
rezultate în urma monitorizării vor fi puse 
la dispoziția publicului în timp real.

Or. xm

Amendamentul 152
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. consolidarea capacității de răspuns a 
Uniunii la accidente și incidente nucleare 
prin dezvoltarea în continuare a 
sistemelor de alertă și a modelelor de 
dispersie radiologică în aer, prin 
mobilizarea resurselor și expertizei pentru 
analiza și modelarea accidentelor nucleare, 
precum și prin furnizarea de servicii de 
asistență tehnică pertinente.

3. schimburi cu actorii relevanți din 
statele membre pentru gestionarea 
accidentelor și incidentelor nucleare, în 
special prin mobilizarea resurselor și 
expertizei pentru analiza și modelarea 
accidentelor nucleare, precum și prin 
furnizarea de servicii de asistență tehnică 
pertinente.

Or. fr

Justificare

Textul este conceput pentru a canaliza acțiunile JRC către domeniul său de competență. JRC 
nu este o autoritate responsabilă cu securitatea, prin urmare aceasta nu trebuie să gestioneze 
situații de urgență și să acorde sprijin tehnic corespunzător; în Europa există așa-numitele 
„Technical Safety Organizations” (organizații responsabile cu securitatea tehnică) care au 
acest rol. Pe de altă parte, având în vedere resursele limitate, trebuie avută neapărat în 
vedere coordonarea cu actorii din domeniul cercetării la nivel european și optimizarea 
acestor resurse.

Amendamentul 153
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Sprijin pentru politica Uniunii în 
materie de securitate nucleară și protecție 
fizică, precum și pentru evoluția legislației 
conexe a Uniunii

eliminat

JRC va urmări consolidarea 
competențelor sale în scopul furnizării, în 
mod independent, de date științifice și 
tehnice necesare pentru a sprijini evoluția 
legislației Uniunii în materie de securitate 
nucleară și protecție fizică.
Ca agent de implementare al Euratom în 
cadrul Forumului Internațional 
Generația IV (GIF), JRC va coordona în 
continuare contribuția Euratom la GIF.
JRC va continua și va dezvolta 
colaborarea internațională în materie de 
cercetare cu țări și organizații care 
reprezintă parteneri-cheie (AIEA, 
OCDE/AEN) în scopul de a promova 
politicile UE în materie de securitate 
nucleară și protecție fizică.

Or. en

Amendamentul 154
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC va urmări consolidarea competențelor 
sale în scopul furnizării, în mod 
independent, de date științifice și tehnice 
necesare pentru a sprijini evoluția 
legislației Uniunii în materie de securitate 
nucleară și protecție fizică.

JRC va urmări consolidarea competențelor 
sale în scopul furnizării, în mod 
independent, de date științifice și tehnice 
necesare pentru a sprijini evoluția 
legislației Uniunii în materie de securitate 
și siguranță nucleare. Natura exactă a 
acestor lucrări va trebui să respecte 
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orientările adoptate de instituțiile 
europene, în special în urma testelor de 
rezistență a centralelor nucleare.

Or. fr

Justificare

Într-adevăr, rolul Centrului Comun de Cercetare este de a sprijini politicile comunitare, în 
special în chestiunile legate de siguranță și securitate. Este, prin urmare, legitim să așteptăm 
să cunoaștem orientările dorite de instituțiile europene după testele de rezistență a 
centralelor nucleare pentru a defini în mod corespunzător programul de lucru al JRC.

Amendamentul 155
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Activitățile transversale și interfețele cu 
programul cadru pentru cercetare și 
inovare „Orizont 2020”

eliminat

În scopul realizării obiectivelor 
Programului Euratom, se vor asigura 
legături și interfețe adecvate, cum ar fi 
cereri de propuneri comune, cu 
Programul specific al Programului-cadru 
„Orizont 2020”.
Programul Euratom poate contribui la 
mecanismul de împrumut și la 
mecanismul de capitaluri proprii 
dezvoltate în temeiul Programului-cadru 
„Orizont 2020”, care vor trebui extinse 
pentru a include obiectivele menționate la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 156
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea fundamentală care ar putea 
avea, în final, aplicații în domeniile 
nucleare, dar și în alte sectoare ale 
cercetării acoperite de Programul 
„Orizont 2020”, va putea fi finanțată prin 
programul CEC.

Or. fr

Justificare

În prezent, CEC nu acordă finanțare cercetării fundamentale, catalogată în mod greșit drept 
„nucleară”, din motiv că este legată de EURATOM.  Această discriminare trebuie evitată, 
CEC având rolul de a finanța toată cercetarea fundamentală.

Amendamentul 157
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cooperare internațională vor 
fi promovate prin intermediul cadrelor 
multilaterale (cum sunt AIEA, OCDE, 
ITER, GIF) și prin intermediul acordurilor 
bilaterale, existente sau noi, cu țări care au 
o bază puternică de cercetare și dezvoltare, 
precum și o bază industrială și instalații de 
cercetare în curs de exploatare, proiectare 
sau construcție.

Activitățile de cooperare internațională vor 
fi promovate prin intermediul cadrelor 
multilaterale (cum sunt AIEA, OCDE, 
GIF) și prin intermediul acordurilor
bilaterale, existente sau noi, cu țări care au 
o bază puternică de cercetare și dezvoltare, 
precum și o bază industrială și instalații de 
cercetare în curs de exploatare, proiectare 
sau construcție.

Or. en

Amendamentul 158
Michèle Rivasi
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II –partea 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Sprijin pentru exploatarea în condiții 
de siguranță a sistemelor nucleare

eliminat

– procentajul din proiectele finanțate 
(acțiuni de cercetare în comun și/sau 
coordonate) care pot conduce la progrese 
demonstrabile privind practicile în 
materie de securitate nucleară în Europa.

Or. en

Amendamentul 159
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II –partea 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Contribuție la dezvoltarea de soluții 
pentru gestionarea deșeurilor nucleare 
finale

eliminat

– numărul de depozite în straturi 
geologice pentru combustibilul uzat și/sau 
pentru deșeurile de înaltă radioactivitate 
care sunt prevăzute în Europa și pentru 
care Comunitatea a sprijinit pregătirea 
dosarului privind securitatea și, posibil, 
faza de preconstrucție.

Or. en

Amendamentul 160
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II –partea 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– numărul de bursieri și de stagiari în 
cadrul programul de fuziune al Euratom.

eliminat

Or. en

Amendamentul 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Contribuție la agenda de cercetare și 
dezvoltare stabilită pe baza 
recomandărilor din concluziile testelor de 
rezistență efectuate de Uniune, cum ar fi 
cele legate de modelarea seismică sau 
simularea topirii miezului reactorului;
- procentajul din proiectele finanțate care 
pot facilita punerea în aplicare a acestor 
recomandări.

Or. en

Amendamentul 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Sprijinirea sustenabilității pe termen
lung a fisiunii nucleare prin îmbunătățiri 
legate de prelungirea duratei de viață a 
reactoarelor sau conceperea de noi tipuri 
de reactoare.



AM\906555RO.doc 61/63 PE492.642v01-00

RO

- procentajul din proiectele finanțate care 
pot avea un impact dovedit asupra 
prelungirii duratei de viață a reactoarelor 
sau asupra conceperii de noi tipuri de 
reactoare.

Or. en

Amendamentul 163
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Progres în direcția demonstrării 
fezabilității fuziunii ca sursă de energie, 
prin exploatarea instalațiilor de fuziune 
existente și viitoare

eliminat

– numărul de articole publicate în reviste 
cu un impact ridicat.

Or. en

Amendamentul 164
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Punerea bazelor viitoarelor centrale 
energetice de fuziune prin dezvoltarea de 
materiale, tehnologii și de modele 
conceptuale

eliminat

– procentul din etapele-cheie cuprinse în 
programul de fuziune stabilit pentru 
perioada 2014-2018 atinse de Programul 
Euratom
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Or. en

Amendamentul 165
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Promovarea inovării și a 
competitivității industriale

eliminat

– numărul de spin-off-uri rezultate din 
cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune în cadrul programului Euratom
– cereri de brevete depuse de 
laboratoarele de fuziune europene

Or. en

Amendamentul 166
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – litera g – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cereri de brevete depuse de laboratoarele 
de fuziune europene

– cereri de brevete și modele de utilitate
depuse de laboratoarele de fuziune 
europene

Or. en

Justificare

Este vizată exhaustivitatea.

Amendamentul 167
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de regulament
Anexa II –partea 2 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– numărul de publicații evaluate inter 
pares.

– numărul de publicații, brevete și cereri 
de modele de utilitate evaluate inter pares.

Or. en

Justificare

Punerea unui accent prea mare pe publicațiile citate cel mai des duce la favorizarea 
domeniilor de cercetare care sunt deja consacrate, în loc să promoveze inovația și 
competitivitatea industrială. Cu un buget de 724 319 milioane EUR, productivitatea științifică 
a JRC ar trebui să fie orientată în mai mare măsură către o adevărată valoare europeană 
adăugată.


