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Amendamentul 28
Zigmantas Balčytis

Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice, 
în special articolul 203,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice, 
în special articolul 203, și Protocolul nr. 4 
la acesta,

Or. en

Amendamentul 29
Alejo Vidal-Quadras

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Protocolul nr. 4 la Actul 
privind condițiile de aderare a Republicii 
Cehe, Republicii Estonia, Republicii 
Cipru, Republicii Letonia, Republicii 
Lituania, Republicii Ungare, Republicii 
Malta, Republicii Polone, Republicii 
Slovenia și Republicii Slovace și 
adaptările tratatelor care stau la baza 
Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 30
Zigmantas Balčytis

Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Recunoscând că închiderea 
prematură și dezafectarea în consecință a 
centralei de la Ignalina, care are două 
reactoare RBMK de 1500 MW, moștenite 
de la Uniunea Sovietică, este una fără 
precedent, reprezentând pentru Lituania o 
sarcină financiară excepțională, 
disproporționată în raport cu 
dimensiunea și cu forța economică a țării, 
Protocolul nr. 4 prevede că asistența 
Uniunii în cadrul Programului Ignalina 
va continua fără întreruperi, fiind 
prelungită dincolo de anul 2006, pe 
perioada următoarelor perspective 
financiare. Acest program extins se va 
baza pe aceleași elemente și principii ca în 
cazul perioadelor 2004-2006 și 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 31
Zigmantas Balčytis

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare 
până la atingerea unui stadiu ireversibil 
în cadrul procesului de dezafectare în 
condiții de securitate, asigurând, în același 
timp, aplicarea celor mai înalte standarde 
de securitate. Pe baza estimărilor 
disponibile, finalizarea lucrărilor de 

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de demolare,
decontaminare, dezafectare și gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive și pentru a implementa 
procesul constant vizând stadiul final al 
dezafectării, în conformitate cu planurile 
de dezafectare respective, asigurând, în 
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dezafectare va necesita resurse financiare 
suplimentare considerabile.

același timp, aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate. Pe baza estimărilor 
disponibile, finalizarea lucrărilor de 
dezafectare va necesita resurse financiare 
suplimentare considerabile.

Or. en

Amendamentul 32
Algirdas Saudargas

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare 
până la atingerea unui stadiu ireversibil 
în cadrul procesului de dezafectare în 
condiții de securitate, asigurând, în același 
timp, aplicarea celor mai înalte standarde 
de securitate. Pe baza estimărilor 
disponibile, finalizarea lucrărilor de 
dezafectare va necesita resurse financiare 
suplimentare considerabile.

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de demolare, 
decontaminare și dezafectare și pentru a 
implementa procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării, asigurând, în 
același timp, aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate. Pe baza estimărilor 
disponibile, finalizarea lucrărilor de 
dezafectare va necesita resurse financiare 
suplimentare considerabile.

Or. en

Amendamentul 33
Rolandas Paksas

Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare 
până la atingerea unui stadiu ireversibil 
în cadrul procesului de dezafectare în 
condiții de securitate, asigurând, în același 
timp, aplicarea celor mai înalte standarde 
de securitate. Pe baza estimărilor 
disponibile, finalizarea lucrărilor de 
dezafectare va necesita resurse financiare 
suplimentare considerabile.

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele 
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de demolare, 
decontaminare și dezafectare și pentru a 
implementa procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării, asigurând, în 
același timp, aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate. Pe baza estimărilor 
disponibile, finalizarea lucrărilor de 
dezafectare va necesita resurse financiare 
suplimentare considerabile.

Or. en

Amendamentul 34
Ivailo Kalfin

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis centralele
nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare până 
la atingerea unui stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, asigurând, în același timp, 
aplicarea celor mai înalte standarde de 
securitate. Pe baza estimărilor disponibile, 
finalizarea lucrărilor de dezafectare va 

(4) În conformitate cu obligațiile ce le 
revin în temeiul tratatelor de aderare și cu 
sprijinul asistenței comunitare, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia au închis unitățile 
electrice nucleare și au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește 
dezafectarea acestora. Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a continua 
progresul operațiunilor de dezafectare până 
la atingerea unui stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, asigurând, în același timp, 
aplicarea celor mai înalte standarde de 
securitate. Pe baza estimărilor disponibile, 
finalizarea lucrărilor de dezafectare va 
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necesita resurse financiare suplimentare 
considerabile.

necesita resurse financiare suplimentare 
considerabile.

Or. en

Amendamentul 35
Andrey Kovatchev

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recunoscând faptul că închiderea 
prematură și dezafectarea în consecință a 
centralei de la Ignalina, care are două 
reactoare RBMK de 1500 MW, a celor 
patru unități ale centralei nucleare de la 
Kozlodui, care au o capacitate totală de 
1760 MW, și a centralei nucleare 
Bohunice V1, având două unități și o 
capacitate de 880 MW, a creat grave 
inconveniențe pe termen lung pentru 
cetățenii din cele trei țări în ceea ce 
privește consecințele energetice, 
financiare, economice, sociale și de 
mediu. În cazul Lituaniei, închiderea 
centralei reprezintă o sarcină financiară 
excepțională, disproporționată în raport 
cu dimensiunea și cu forța economică a 
țării.

Or. en

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recunoscând că închiderea 
prematură și dezafectarea în consecință a 
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centralei de la Ignalina, care are două 
reactoare RBMK de 1500 MW, moștenite 
de la Uniunea Sovietică, este una fără 
precedent, reprezentând pentru Lituania o 
sarcină financiară excepțională, 
disproporționată în raport cu 
dimensiunea și cu forța economică a țării, 
Protocolul nr. 4 prevede că asistența 
Uniunii în cadrul Programului Ignalina 
va continua fără întreruperi, fiind 
prelungită dincolo de anul 2006, pe 
perioada următoarelor perspective 
financiare. Acest program extins se va 
baza pe aceleași elemente și principii ca în 
cazul perioadelor 2004-2006 și 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 37
Algirdas Saudargas

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recunoscând că dezafectarea 
centralei de la Ignalina are un caracter pe 
termen lung și reprezintă pentru Lituania 
o sarcină financiară excepțională, 
disproporționată în raport cu 
dimensiunea și cu forța economică a țării,
Protocolul nr. 4 la Actul de aderare a 
Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, 
Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, 
Poloniei, Sloveniei și Slovaciei prevede că 
asistența Uniunii în cadrul Programului 
Ignalina va continua fără întreruperi, 
fiind prelungită dincolo de anul 2006, pe 
perioada următoarelor perspective 
financiare. Acest program extins se va 
baza pe aceleași elemente și principii ca în 
cazul perioadelor 2004-2006 și 2007-2013.

Or. en
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Amendamentul 38
Andrey Kovatchev

Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea s-a angajat să sprijine 
Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru a face 
față sarcinii financiare excepționale pe care 
o implică procesul de dezafectare, fără a 
aduce atingere principiului potrivit căruia 
responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre în 
cauză. Încă din perioada de preaderare, 
Bulgaria, Lituania și Slovacia au primit un 
sprijin financiar substanțial din partea 
Uniunii, în special prin intermediul 
programelor Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, înființate pentru perioada 
2007 - 2013. Sprijinul financiar din 
partea Uniunii acordat în cadrul acestor 
programe se va încheia în 2013.

(5) Uniunea s-a angajat să sprijine 
Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru a face 
față sarcinii financiare excepționale pe care 
o implică procesul de dezafectare. Încă din 
perioada de preaderare, Bulgaria, Lituania 
și Slovacia au primit un sprijin financiar 
substanțial din partea Uniunii, în special 
prin intermediul programelor Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice. Sprijinul financiar 
din partea Uniunii instituit pentru 
perioada 2007-2013 în cadrul acestor 
programe se va încheia în 2013.

Or. en

Amendamentul 39
Algirdas Saudargas

Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea s-a angajat să sprijine 
Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru a face 
față sarcinii financiare excepționale pe care 
o implică procesul de dezafectare, fără a 
aduce atingere principiului potrivit căruia 
responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre în 
cauză. Încă din perioada de preaderare, 
Bulgaria, Lituania și Slovacia au primit un 

(5) Uniunea s-a angajat să sprijine 
Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru a face 
față sarcinii financiare excepționale pe care 
o implică procesul de dezafectare. Încă din 
perioada de preaderare, Bulgaria, Lituania 
și Slovacia au primit un sprijin financiar 
substanțial din partea Uniunii, în special 
prin intermediul programelor Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice, înființate pentru 
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sprijin financiar substanțial din partea 
Uniunii, în special prin intermediul 
programelor Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, înființate pentru perioada 
2007 - 2013. Sprijinul financiar din partea 
Uniunii acordat în cadrul acestor programe 
se va încheia în 2013.

perioada 2007-2013. Sprijinul financiar din 
partea Uniunii acordat în cadrul acestor 
programe se va încheia în 2013.

Or. en

Amendamentul 40
Zigmantas Balčytis

Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea s-a angajat să sprijine 
Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru a face 
față sarcinii financiare excepționale pe care 
o implică procesul de dezafectare, fără a 
aduce atingere principiului potrivit căruia 
responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre în 
cauză. Încă din perioada de preaderare, 
Bulgaria, Lituania și Slovacia au primit un 
sprijin financiar substanțial din partea 
Uniunii, în special prin intermediul 
programelor Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, înființate pentru perioada 
2007 - 2013. Sprijinul financiar din partea 
Uniunii acordat în cadrul acestor programe 
se va încheia în 2013.

(5) Uniunea s-a angajat să sprijine 
Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru a face 
față sarcinii financiare excepționale pe care 
o implică procesul de dezafectare. Încă din 
perioada de preaderare, Bulgaria, Lituania 
și Slovacia au primit un sprijin financiar 
substanțial din partea Uniunii, în special 
prin intermediul programelor Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice, înființate pentru 
perioada 2007-2013. Sprijinul financiar din 
partea Uniunii acordat în cadrul acestor 
programe se va încheia în 2013.

Or. en

Amendamentul 41
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Subliniază concluziile Curții de 
Conturi Europene1 potrivit cărora 
principalul proces de dezafectare în 
Bulgaria, Lituania și Slovenia încă nu a 
început, iar finalizarea sa este afectată de 
un deficit de finanțare considerabil (de 
circa 2,5 miliarde euro), în special, 
proiectele majore de infrastructură se 
confruntă cu întârzieri și supracosturi în 
cadrul principalului proces de 
dezafectare, estimările costurilor sunt 
incomplete în lipsa unor informații 
esențiale privind deșeurile radioactive 
și/sau a instalațiilor și tehnologiilor 
necesare pentru tratarea acestora, iar 
supravegherea Comisiei s-a axat pe 
execuția bugetară și pe implementarea 
proiectelor, îndeplinirea obiectivelor 
generale ale programelor ocupând un loc 
secundar.
__________________
1Raport special 16/2011 al Curții de 
Conturi Europene (CCE) privind 
asistența financiară acordată de Uniunea 
Europeană pentru dezafectarea unor 
centrale nucleare din Bulgaria, Lituania 
și Slovacia

Or. en

Amendamentul 42
Ivailo Kalfin

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul programelor desfășurate în 
perioada 2007-2013, supravegherea 
Comisiei s-a axat preponderent pe 
execuția bugetară a creditelor și pe 
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implementarea proiectelor, progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor generale ale 
programelor ocupând un loc secundar.

Or. en

Amendamentul 43
Zigmantas Balčytis

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul programelor desfășurate în 
perioada 2007-2013 supravegherea 
Comisiei a fost axată în principal pe 
execuția bugetară a creditelor și pe 
implementarea proiectelor, progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor generale ale 
programelor ocupând un loc secundar.

Or. en

Amendamentul 44
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Ia act cu profundă îngrijorare de 
concluzia Curții de Conturi Europene, 
potrivit căreia s-a finanțat o gamă variată 
de activități de atenuare a consecințelor 
închiderii anticipate a reactoarelor 
nucleare, însă gradul de atenuare 
înregistrat nu este cunoscut; reamintește 
faptul că o proporție ridicată a fondurilor 
UE a fost utilizată până acum pentru 
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proiecte energetice, și nu pentru scopul 
principal al asistenței financiare, și 
anume, dezafectarea centralelor nucleare; 
întrucât fondurile nu au fost utilizate 
întotdeauna în scopul pentru care au fost 
alocate, prezentul regulament ar trebui să 
sprijine doar programele de dezafectare și 
demontare a centralelor nucleare din 
Bulgaria, Lituania și Slovacia. 

Or. en

Amendamentul 45
Ivailo Kalfin

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru
următorul cadru financiar multianual
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, 
o sumă de 700 milioane EUR de la 
bugetul general al Uniunii Europene. Din 
această sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR 
la prețuri curente, pentru un nou program 
de sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de 
la centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească 
treptat.

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, pachetul financiar pentru 
punerea în aplicare a programului pentru 
perioada 2014-2020 ar trebui să includă o 
participare financiară suficientă din 
partea Uniunii, proporțională cu deficitul 
substanțial de finanțare pentru fiecare 
plan de dezafectare.

Or. en



PE496.524v01-00 14/83 AM\913763RO.doc

RO

Amendamentul 46
Andrey Kovatchev

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească 
treptat.

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1, a unităților 1-2 de la centrala 
nucleară Ignalina și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020.

Or. en

Amendamentul 47
Marian-Jean Marinescu

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
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pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească treptat.

pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program ar trebui să descrească 
treptat. Scopul dezafectării este acela de a 
demara punerea în aplicare prevăzută în 
planul de dezafectare, punând accentul pe 
proiectele-cheie de dezafectare și vizând 
atingerea unei „stări finale” în cadrul 
procesului. 

Or. en

Amendamentul 48
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
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prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească treptat.

prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1, a unităților 1-2 de la centrala 
nucleară Ignalina și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program ar trebui să descrească 
treptat.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice motivele sistării, în 2017 deja, a programelor de 
asistență pentru Slovacia și Lituania.

Amendamentul 49
Zigmantas Balčytis

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească treptat.

(6) Recunoscând angajamentele Uniunii 
și ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
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nou program ar trebui să descrească 
treptat.

Or. en

Amendamentul 50
Algirdas Saudargas

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească treptat.

(6) Recunoscând angajamentele Uniunii 
și ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 
2014-2017, precum și a unităților 1-4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014-2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program ar trebui să descrească 
treptat.

Or. en

Amendamentul 51
Alejo Vidal-Quadras

Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul Lituaniei, Protocolul nr. 4 
prevede că asistența Uniunii în cadrul 
Programului Ignalina va continua fără 
întreruperi, fiind prelungită dincolo de 
anul 2006, adăugând că „pentru perioada 
inclusă în perspectivele financiare 
următoare, cuantumul creditelor alocate 
programului Ignalina prelungit trebuie să 
fie adecvat”. În schimb, în cazul 
Bulgariei, articolul 30 din Actul de 
aderare din 2005 se referă numai la 
perioada 2007-2009, iar în cazul 
Slovaciei, Tratatul de aderare din 2003 se 
referă numai la perioada 2004-2006. Prin 
urmare, pentru suplimentarea finanțării 
în favoarea Bulgariei și Slovaciei, trebuie 
să se aplice articolul 203 din Tratatul 
Euratom, întrucât Protocolul nr. 4 
servește drept temei juridic pentru 
Lituania.

Or. en

Amendamentul 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Valoarea creditelor alocate 
programelor, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice pot fi revizuite pe baza 
rezultatelor raportului de evaluare 
intermediară și finală, respectând cerința 
ca cele mai înalte standarde în materie de 
siguranță și procesul constant de 
dezafectare, în conformitate cu planurile 
respective de dezafectare, să nu fie 
periclitate.
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Or. en

Amendamentul 53
Andrey Kovatchev

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament trebuie să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 
atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 
responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatului unor viitoare proceduri privind 
ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament ar trebui să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru 
implementarea procesului constant vizând 
stadiul final al dezafectării, în 
conformitate cu cele mai înalte standarde 
relevante de siguranță aplicabile 
procesului de dezafectare, deoarece astfel 
de măsuri aduc cea mai mare valoare 
adăugată din partea Uniunii, în vreme ce
responsabilitatea finală din punctul de 
vedere al securității nucleare aparține 
statelor membre în cauză. Prezentul 
regulament nu aduce atingere rezultatului 
unor viitoare proceduri privind ajutoarele 
de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 54
Zigmantas Balčytis

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul (7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
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regulament trebuie să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 
atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 
responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatului unor viitoare proceduri privind 
ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

regulament ar trebui să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru
implementarea procesului constant vizând 
stadiul final al dezafectării, asigurând în 
același timp aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate, aducând ca atare 
cea mai mare valoare adăugată din partea 
Uniunii, în vreme ce responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatului unor viitoare proceduri privind 
ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

Or. en

Amendamentul 55
Algirdas Saudargas

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament trebuie să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 
atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament ar trebui să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru
implementarea procesului constant vizând 
stadiul final al dezafectării, asigurând în 
același timp aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate, aducând ca atare 
cea mai mare valoare adăugată din partea 
Uniunii, în vreme ce responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatului unor viitoare proceduri privind 
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responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatului unor viitoare proceduri privind 
ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

Or. en

Amendamentul 56
Alejo Vidal-Quadras

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament trebuie să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 
atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 
responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. Prezentul 
regulament nu aduce atingere rezultatului 
unor viitoare proceduri privind ajutoarele 
de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament ar trebui să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru
implementarea procesului constant vizând 
stadiul final al dezafectării, asigurând în 
același timp aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate, aducând ca atare 
cea mai mare valoare adăugată din partea 
Uniunii. Responsabilitatea finală din 
punctul de vedere al securității nucleare 
aparține statelor membre în cauză, ceea ce 
implică, de asemenea, responsabilitatea 
finală pentru finanțarea acesteia, inclusiv 
pentru finanțarea dezafectării instalațiilor 
nucleare. Prezentul regulament nu aduce 
atingere rezultatului unor viitoare 
proceduri privind ajutoarele de stat, care ar
putea fi inițiate în conformitate cu 
articolele 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 57
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament trebuie să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 
atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 
responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatului unor viitoare proceduri 
privind ajutoarele de stat, care ar putea fi 
inițiate în conformitate cu articolele 107 
și 108 din tratat.

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament ar trebui doar să asigure 
continuarea fără întreruperi a dezafectării și 
să se concentreze pe măsurile necesare 
pentru a atinge un stadiu ireversibil în 
cadrul procesului de dezafectare și 
demontare în condiții de securitate, 
aducând ca atare cea mai mare valoare 
adăugată din partea Uniunii și asigurând, în 
același timp, tranziția către finanțarea de 
către statele membre a finalizării
demontării. Responsabilitatea finală din 
punctul de vedere al securității nucleare 
aparține statelor membre în cauză, ceea ce 
implică, de asemenea, responsabilitatea 
finală pentru finanțarea acesteia, inclusiv 
pentru finanțarea dezafectării instalațiilor 
nucleare.

Or. en

Amendamentul 58
Marian-Jean Marinescu

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament trebuie să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 

(7) Ajutorul reglementat prin prezentul 
regulament ar trebui să asigure continuarea 
fără întreruperi a dezafectării și să se 
concentreze pe măsurile necesare pentru a 
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atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 
responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. Prezentul 
regulament nu aduce atingere rezultatului 
unor viitoare proceduri privind ajutoarele 
de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

atinge un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare în condiții de 
securitate, aducând ca atare cea mai mare 
valoare adăugată din partea Uniunii și 
asigurând, în același timp, tranziția către 
finanțarea de către statele membre a 
finalizării dezafectării. Responsabilitatea 
finală din punctul de vedere al securității 
nucleare aparține statelor membre în cauză, 
ceea ce implică, de asemenea, 
responsabilitatea finală pentru finanțarea 
acesteia, inclusiv pentru finanțarea 
dezafectării instalațiilor nucleare. 
Nerespectarea acestei obligații pune în
pericol cetățenii Uniunii. Prezentul 
regulament nu aduce atingere rezultatului 
unor viitoare proceduri privind ajutoarele 
de stat, care ar putea fi inițiate în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
tratat.

Or. en

Amendamentul 59
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Având în vedere progresele slabe în 
ceea ce privește eliminarea definitivă a 
combustibilului uzat iradiat și a deșeurilor 
puternic radioactive și pentru a pune 
capăt exporturilor acestor deșeuri și 
reprocesării în străinătate a 
combustibilului uzat iradiat, Uniunea 
recunoaște totodată nevoia acordării de
sprijin financiar în vederea accelerării 
progreselor în aceste domenii.

Or. en
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Amendamentul 60
Andrey Kovatchev

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Costurile activităților de dezafectare 
reglementate de prezentul regulament ar 
trebui stabilite în conformitate cu 
standardele recunoscute la nivel 
internațional pentru estimările costurilor 
de dezafectare, cum ar fi, de exemplu, 
Structura internațională pentru costul 
dezafectării, publicată în comun de 
Agenția pentru Energie Nucleară, 
Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică și Comisie.

Or. en

Amendamentul 61
Vladko Todorov Panayotov

Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia va efectua un control eficace 
al evoluției procesului de dezafectare, 
pentru a asigura din partea Uniunii cea mai 
mare valoare adăugată pentru finanțarea 
alocată în cadrul prezentului regulament, 
cu toate că responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre. Acesta 
include măsurarea efectivă a 
performanțelor și evaluarea măsurilor 
corective pe parcursul programului.

(11) Comisia va efectua un control eficace 
al evoluției procesului de dezafectare, 
pentru a asigura din partea Uniunii cea mai 
mare valoare adăugată pentru finanțarea 
alocată în cadrul prezentului regulament, 
cu toate că responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre. Acesta 
include măsurarea efectivă a 
performanțelor și evaluarea măsurilor 
corective pe parcursul programului. 
Controlul se va baza pe indicatorii de 
performanță cantitativi și calitativi 
relevanți și preciși, stabiliți de Comisie.

Or. en
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Justificare

Indicatorii de performanță cantitativi și calitativi relevanți trebuie să fie cunoscuți dinainte și 
trebuie să fie aplicabili în mod egal în cele trei state membre.

Amendamentul 62
Marian-Jean Marinescu

Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia va efectua un control eficace 
al evoluției procesului de dezafectare, 
pentru a asigura din partea Uniunii cea mai 
mare valoare adăugată pentru finanțarea 
alocată în cadrul prezentului regulament, 
cu toate că responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre. Acesta 
include măsurarea efectivă a 
performanțelor și evaluarea măsurilor 
corective pe parcursul programului.

(11) Comisia va efectua un control eficace 
al evoluției procesului de dezafectare, 
pentru a asigura din partea Uniunii cea mai 
mare valoare adăugată pentru finanțarea 
alocată în cadrul prezentului regulament, 
cu toate că responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre. Acesta 
include măsurarea efectivă a 
performanțelor, cu ajutorul unor obiective 
prestabilite clare, monitorizate prin 
intermediul unor indicatori de 
performanță viabili, și evaluarea măsurilor 
corective pe parcursul programului.

Or. en

Amendamentul 63
Marian-Jean Marinescu

Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Interesele financiare ale Uniunii 
trebuie să fie protejate prin măsuri 
proporționate pe tot parcursul ciclului 
cheltuielilor, incluzând prevenirea, 
detectarea și investigarea neregulilor, 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 
mod necuvenit sau utilizate incorect și, 

(12) Interesele financiare ale Uniunii ar 
trebui să fie protejate prin măsuri 
proporționate pe tot parcursul ciclului 
cheltuielilor, incluzând prevenirea, 
detectarea și investigarea neregulilor, 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 
mod necuvenit sau utilizate incorect și, 
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după caz, aplicarea de sancțiuni. după caz, aplicarea de sancțiuni. 
Mecanismul care urmează a fi aplicat ar 
trebui să fie similar cu cel utilizat pentru 
gestionarea partajată din cadrul politicii 
de coeziune.

Or. en

Amendamentul 64
Zigmantas Balčytis

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru anumite măsuri, contribuția 
prevăzută în cadrul programului Ignalina 
se poate ridica la 100 % din cheltuielile 
totale. Ar trebui depuse toate eforturile 
posibile pentru a continua practica 
cofinanțării, instituită în temeiul 
asistenței pentru preaderare și al 
asistenței oferite în perioada 2007-2013 în 
sprijinul eforturilor de dezafectare depuse 
de Lituania, precum și pentru a atrage 
cofinanțare din alte surse, după caz.

Or. en

Amendamentul 65
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul 
multianual de asistență pentru dezafectare 
nucleară 2014 - 2020 (denumit în 
continuare „programul”) care stabilește 
normele de punere în aplicare a sprijinului 

Prezentul regulament instituie Programul 
multianual de asistență pentru dezafectare 
nucleară 2014-2020 (denumit în continuare 
„programul”) care stabilește normele de 
punere în aplicare a sprijinului financiar 
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financiar din partea Uniunii pentru 
măsurile legate de dezafectarea centralelor 
nucleare de la Kozlodui (unitățile 1 - 4; 
programul Kozlodui), Ignalina (unitățile 1 
și 2; programul Ignalina) și Bohunice V1 
(unitățile 1 și 2; programul Bohunice).

din partea Uniunii pentru măsurile legate 
de dezafectarea ireversibilă doar a
centralelor nucleare de la Kozlodui 
(unitățile 1-4; programul Kozlodui), 
Ignalina (unitățile 1 și 2; programul 
Ignalina) și Bohunice V1 (unitățile 1 și 2; 
programul Bohunice).

Or. en

Amendamentul 66
Zigmantas Balčytis

Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul 
multianual de asistență pentru dezafectare 
nucleară 2014 - 2020 (denumit în 
continuare „programul”) care stabilește 
normele de punere în aplicare a sprijinului 
financiar din partea Uniunii pentru 
măsurile legate de dezafectarea centralelor 
nucleare de la Kozlodui (unitățile 1 – 4; 
programul Kozlodui), Ignalina (unitățile 1 
și 2; programul Ignalina) și Bohunice V1 
(unitățile 1 și 2; programul Bohunice).

Prezentul regulament instituie Programul 
multianual de asistență pentru dezafectare 
nucleară 2014-2020 (denumit în continuare 
„programul”) care stabilește normele de 
punere în aplicare în continuare a 
sprijinului financiar din partea Uniunii 
pentru măsurile legate de dezafectarea 
centralelor nucleare de la Kozlodui 
(unitățile 1-4; programul Kozlodui), 
Ignalina (unitățile 1 și 2; programul 
Ignalina) și Bohunice V1 (unitățile 1 și 2; 
programul Bohunice).

Or. en

Amendamentul 67
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
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Definiție
Dezafectarea cuprinde activitățile 
pregătitoare anterioare închiderii 
definitive (cum ar fi elaborarea unui plan 
de dezafectare, pregătirea documentației 
de licențiere și a proiectelor de 
infrastructuri pentru deșeuri) și toate 
activitățile ulterioare opririi reactoarelor, 
și anume, evacuarea și eliminarea 
definitivă a combustibilului uzat, 
decontaminarea, demontarea și/sau 
demolarea instalațiilor nucleare, 
eliminarea materiilor radioactive 
reziduale și reabilitarea ecologică a sitului 
contaminat. Procesul de dezafectare se 
încheie după scoaterea instalației de sub 
controlul normativ și după eliminarea 
restricțiilor radiologice.

Or. en

Justificare

(Este important să se precizeze obiectul discuției. Definiția termenului „dezafectare” derivă 
din definiția formulată în Raportul special nr. 16/2011 al CCE privind „Asistența financiară 
acordată de Uniunea Europeană pentru dezafectarea unor centrale nucleare din Bulgaria, 
Lituania și Slovacia: realizări și provocări viitoare”)

Amendamentul 68
Gaston Franco

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare și cu 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 
13 mai 1996 de stabilire a normelor de 



AM\913763RO.doc 29/83 PE496.524v01-00

RO

securitate. securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante, păstrând, în același 
timp, cel mai înalt nivel de securitate.

Or. fr

Amendamentul 69
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare și demontare a 
unităților 1-4 de la centrala nucleară 
Kozlodui, a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Ignalina și a unităților 1 și 2 de la 
centrala nucleară Bohunice V1, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate pentru protecția sănătății 
lucrătorilor, a publicului larg și a 
mediului.

Or. en

Amendamentul 70
Algirdas Saudargas

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4

(1) Obiectivul general al programului este 
de a implementa procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
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de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 71
Rolandas Paksas

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a implementa procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 72
Zigmantas Balčytis

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4

(1) Obiectivul general al programului este 
de a implementa procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării unităților 1-4 
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
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de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 73
Ivailo Kalfin

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate în conformitate cu 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 
13 mai 1996 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor cauzate de radiațiile 
ionizante1 și cu Directiva 2009/71/Euratom
a Consiliului din 25 iunie 2009 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare2.
1 JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
2 JO L 172, 2.7.2009, p. 18.

Or. en
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Amendamentul 74
Andrey Kovatchev

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să
implementeze procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina, Ignalina și a unităților 1 și 2 de la 
centrala nucleară Bohunice V1, în 
conformitate cu propriile planuri de 
dezafectare, menținând, în același timp, 
cel mai înalt nivel de securitate pe întreaga 
durată a procesului de dezafectare.

Or. en

Amendamentul 75
Alejo Vidal-Quadras

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să
implementeze procesul constant vizând 
stadiul final al dezafectării unităților 1-4
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate în conformitate cu dreptul 
Uniunii privind securitatea nucleară.

Or. en
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Amendamentul 76
Zigmantas Balčytis

Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul perioadelor de finanțare, 
obiectivele specifice pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice sunt:

(2) În cadrul perioadelor de finanțare, 
obiectivele specifice principale pentru 
programele Kozlodui, Ignalina și Bohunice 
sunt:

Or. en

Amendamentul 77
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) gestionarea în condiții de securitate a 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate;

(iii) gestionarea în condiții de securitate, la 
nivel național, a deșeurilor rezultate în 
urma dezafectării, inclusiv a 
combustibilului uzat iradiat și a deșeurilor 
puternic radioactive, în conformitate cu un 
plan național detaliat de gestionare a 
deșeurilor, cuantificată prin cantitatea și 
tipul deșeurilor condiționate;

Or. en

Amendamentul 78
Ivailo Kalfin

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) gestionarea în condiții de securitate a 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate;

(iii) în conformitate cu 
Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului 
din 19 iulie 2011 de instituire a unui 
cadru comunitar pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive1, gestionarea în condiții de 
securitate și eliminarea pe termen lung a 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate;
1 JO L 199, 2.8.2011, p. 48.

Or. en

Amendamentul 79
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) comandarea și înființarea unui 
depozit național pentru gestionarea în 
condiții de securitate a operațiunilor de 
stocare pe termen lung și de eliminare 
definitivă a combustibilului uzat iradiat 
care a fost îndepărtat și a altor deșeuri 
radioactive rezultate în urma dezafectării 
și demontării unităților 1-4 de la centrala 
Kozlodui, gestionare care ar urma să fie 
cuantificată prin cantitatea și tipul 
deșeurilor stocate și eliminate;

Or. en

Amendamentul 80
Zigmantas Balčytis
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Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) menținerea în condiții de securitate a 
reactoarelor până la finalizarea 
descărcării combustibilului, cuantificată 
prin numărul de incidente înregistrate;

(ii) menținerea în condiții de securitate a 
reactoarelor, cuantificată prin numărul de 
incidente înregistrate;

Or. en

Justificare

Garantarea securității este importantă pe parcursul întregului proces de dezafectare, nu 
numai în faza de descărcare a combustibilului.

Amendamentul 81
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) efectuarea operațiunilor de demontare 
în sala turbinelor și în celelalte clădiri 
auxiliare și gestionarea în condiții de 
securitate a deșeurilor rezultate în urma 
dezafectării, în conformitate cu un plan 
detaliat de gestionare a deșeurilor, 
cuantificate prin tipul și numărul 
sistemelor auxiliare demontate și, 
respectiv, prin cantitatea și tipul deșeurilor 
condiționate;

(iii) efectuarea operațiunilor de demontare 
în sala turbinelor și în celelalte clădiri 
auxiliare și gestionarea în condiții de 
securitate, la nivel național, a deșeurilor 
rezultate în urma dezafectării, inclusiv a 
combustibilului uzat iradiat și a deșeurilor 
puternic radioactive, în conformitate cu un 
plan național detaliat de gestionare a 
deșeurilor, cuantificate prin cantitatea și 
tipul deșeurilor condiționate;

Or. en

Amendamentul 82
Ivailo Kalfin
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Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) efectuarea operațiunilor de demontare 
în sala turbinelor și în celelalte clădiri 
auxiliare și gestionarea în condiții de 
securitate a deșeurilor rezultate în urma 
dezafectării, în conformitate cu un plan 
detaliat de gestionare a deșeurilor, 
cuantificate prin tipul și numărul sistemelor 
auxiliare demontate și, respectiv, prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate;

(iii) în conformitate cu Directiva 
2011/70/Euratom a Consiliului, efectuarea 
operațiunilor de demontare în sala 
turbinelor și în celelalte clădiri auxiliare și 
gestionarea în condiții de securitate a 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării și 
a eliminării pe termen lung, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificate prin 
tipul și numărul sistemelor auxiliare 
demontate și, respectiv, prin cantitatea și 
tipul deșeurilor condiționate;

Or. en

Amendamentul 83
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) comandarea și înființarea unui 
depozit național pentru gestionarea în 
condiții de securitate a operațiunilor de 
stocare pe termen lung și de eliminare 
definitivă a combustibilului uzat iradiat 
care a fost îndepărtat și a altor deșeuri 
radioactive rezultate în urma dezafectării 
și demontării unităților 1 și 2 de la 
centrala Ignalina, gestionare care ar 
urma să fie cuantificată prin cantitatea și 
tipul deșeurilor stocate și eliminate;

Or. en
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Amendamentul 84
Zigmantas Balčytis

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) măsuri de reabilitare a mediului în 
conformitate cu acquis-ul și măsuri de 
modernizare a capacității de producție 
convenționale pentru a înlocui vechea 
capacitate de producție a celor două 
reactoare ale centralei nucleare de la 
Ignalina;

Or. en

Justificare

Aceste măsuri sunt prevăzute în mod clar în Protocolul nr. 4.

Amendamentul 85
Zigmantas Balčytis

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) alte măsuri care decurg din decizia 
de închidere și dezafectare a centralei 
respective, care să contribuie la 
restructurarea, la reabilitarea mediului și 
la modernizarea necesară a sectoarelor de 
producție, transmisie și distribuție a 
energiei, precum și la ameliorarea 
securității aprovizionării cu energie și a 
eficienței energetice în Lituania;

Or. en

Justificare

Aceste măsuri sunt prevăzute în mod clar în Protocolul nr. 4.
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Amendamentul 86
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) demontarea zonelor active ale 
reactoarelor, a clădirilor reactoarelor și a 
circuitelor primare;

Or. en

Amendamentul 87
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) gestionarea în condiții de securitate a 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate.

(iii) gestionarea în condiții de securitate, la 
nivel național, a deșeurilor rezultate în 
urma dezafectării, inclusiv a 
combustibilului uzat iradiat și a deșeurilor 
puternic radioactive, în conformitate cu un 
plan național detaliat de gestionare a 
deșeurilor, cuantificată prin cantitatea și 
tipul deșeurilor condiționate.

Or. en

Amendamentul 88
Ivailo Kalfin

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) gestionarea în condiții de securitate a 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate.

(iii) în conformitate cu Directiva 
2011/70/Euratom a Consiliului,
gestionarea în condiții de securitate și 
eliminarea pe termen lung a deșeurilor 
rezultate în urma dezafectării, în 
conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor condiționate.

Or. en

Amendamentul 89
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) comandarea și înființarea unui 
depozit național pentru gestionarea în 
condiții de securitate a operațiunilor de 
stocare pe termen lung și de eliminare 
definitivă a combustibilului uzat iradiat 
care a fost îndepărtat și a altor deșeuri 
radioactive rezultate în urma dezafectării 
și demontării unităților 1 și 2 de la 
centrala Bohunice VI, gestionare care ar 
urma să fie cuantificată prin cantitatea și 
tipul deșeurilor stocate și eliminate;

Or. en

Amendamentul 90
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul iiib (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) demontarea zonelor active ale 
reactoarelor, a clădirilor reactoarelor și a 
circuitelor primare;

Or. en

Amendamentul 91
Andrey Kovatchev

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Oricare dintre programele de 
dezafectare menționate la alineatul (2) 
poate include, de asemenea, măsuri de 
păstrare a nivelului înalt de securitate 
necesar pentru centralele nucleare aflate 
în proces de dezafectare, printre care 
sprijinul în materie de personal al 
centralei.

Or. en

Amendamentul 92
Zigmantas Balčytis

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programul Ignalina menționat la 
alineatul (2) litera (b) poate include, de 
asemenea, măsuri de păstrare a unui înalt 
nivel de securitate în unitățile centralelor 
nucleare aflate în proces de dezafectare, 
printre care sprijinul în materie de 
personal al centralei.
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Or. en

Justificare

Formularea provine de la articolul 2.4 din Protocolul nr. 4 și reflectă un angajament 
important al UE de a asigura sprijin pentru personalul centralei nucleare de la Ignalina pe 
parcursul întregului proces de dezafectare.

Amendamentul 93
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Etapele principale și termenele-țintă 
sunt definite în actul menționat la 
articolul 6 alineatul (2).

(3) Etapele principale, rezultatele generale 
preconizate, termenele-țintă și indicatorii 
de performanță ai programului 
multianual comun se stabilesc până la 
31 decembrie 2013, iar programele anuale 
comune de lucru sunt definite în actul 
menționat la articolul 6 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a asigura performanțe și rezultate optime constante, ar trebui să fie cunoscute 
dinainte principalele obiective, etape, termene, precum și indicatorii de performanță ai 
programului în ansamblul său.

Amendamentul 94
Ivailo Kalfin

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
2014 - 2020 se ridică la 552 947 000 EUR 
la prețurile curente.

Având în vedere pierderile suportate din 
cauza închiderii anticipate a unităților și 
pentru a îndeplini cele mai înalte 
standarde de securitate, pachetul financiar 
pentru punerea în aplicare a programului în 
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perioada 2014-2020 include o participare 
financiară suficientă din partea Uniunii, 
proporțională cu deficitul substanțial de 
finanțare pentru fiecare plan de 
dezafectare.

Or. en

Justificare

Pe termen lung, implementarea planurilor de dezafectare în Bulgaria, Lituania și Slovacia au 
necesitat resurse și cofinanțări suplimentare pentru o dezafectare eficientă și în condiții de 
securitate. Planul global de finanțare și calcularea costurilor totale ar trebui, prin urmare, să 
fie identificate de beneficiari și de autoritățile de gestionare și să facă obiectul unor 
actualizări anuale.

Amendamentul 95
Jaroslav Paška

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
2014 - 2020 se ridică la 552 947 000 EUR
la prețurile curente.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
2014-2020 se ridică la 815 947 000 EUR la 
prețurile curente.

Or. en

Amendamentul 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
2014 - 2020 se ridică la 552 947 000 EUR
la prețurile curente.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
2014-2020 se ridică la [552 947 000] EUR
la prețurile curente.
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Or. en

Amendamentul 97
Ivailo Kalfin

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această sumă se distribuie între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice după cum urmează:

eliminat

(a) 208 503 000 EUR pentru programul 
Kozlodui pentru perioada 2014 – 2020;

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

Or. en

Amendamentul 98
Andrey Kovatchev

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 99
Zigmantas Balčytis

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 100
Algirdas Saudargas

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) [229 629 000] EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 102
Rolandas Paksas

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) [229 629 000] EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 103
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) [229 629 000] EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice motivele sistării, în 2017 deja, a programelor de 
asistență pentru Lituania.

Amendamentul 104
Alejo Vidal-Quadras

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 105
Jaroslav Paška
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Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

(c) 377 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014-2017;

Or. en

Justificare

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Amendamentul 106
Andrey Kovatchev

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 107
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

(c) [114 815 000] EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice motivele sistării, în 2017 deja, a programelor de 
asistență pentru Slovacia.

Amendamentul 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 114 815 000 EUR pentru programul
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

(c) [114 815 000] EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014-2017.

Or. en

Justificare

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Amendamentul 109
Zigmantas Balčytis

Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 6 până la sfârșitul 
anului 2017, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, valoarea 
creditelor alocate programului, precum și 
perioada de programare și distribuția 
creditelor între programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice pot fi revizuite pentru 
a ține seama de progresele înregistrate și 
a asigura că programarea și alocarea 
resurselor se bazează pe necesitățile de 
plată și capacitatea de absorbție reale.

Or. en

Justificare

Revizuirea obiectivelor de performanță realizate la un an după începutul programului (CFM 
începe în 2014) este prematură. Protocolul nr. 4 prevede că programarea resurselor alocate 
programului Ignalina se bazează pe necesitățile de plată și capacitatea de absorbție reale.

Amendamentul 110
Jaroslav Paška

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
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poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, respectând cerința ca cele mai 
înalte standarde în materie de siguranță și 
procesul constant de dezafectare, în 
conformitate cu planurile respective de 
dezafectare, să nu fie periclitate.

Or. en

Justificare

Propunem adăugarea tezei care vizează prevenirea oricărui impact neașteptat asupra 
întregului proces de dezafectare în condiții de securitate.

Amendamentul 111
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia, 
de comun acord cu autoritățile bugetare 
ale Uniunii, revizuiește, dacă este cazul,
valoarea creditelor alocate programului, 
precum și perioada de programare și 
distribuția creditelor între programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice.

Or. en
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Amendamentul 112
Marian-Jean Marinescu

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, conform prevederilor cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020.

Or. en

Amendamentul 113
Andrey Kovatchev

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2017, în cadrul evaluării 
la jumătatea perioadei prevăzute la 
articolul 8. Pe baza rezultatelor acestei 
evaluări, Comisia poate revizui valoarea 
creditelor alocate programului, precum și 
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programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

perioada de programare și distribuția 
creditelor între programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice.

Or. en

Amendamentul 114
Algirdas Saudargas

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2017, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

Or. en

Amendamentul 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
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menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

menționate la articolul 2 alineatul (3) până 
la sfârșitul anului 2017, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

Or. en

Amendamentul 116
Ingeborg Gräßle

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea financiară pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, necesare pentru 
gestionarea programului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cheltuielile 
aferente studiilor, reuniunilor de experți, 
acțiunilor de informare și comunicare, 
inclusiv comunicării corporative a 
priorităților de politică ale Uniunii 
Europene, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament, și cheltuielile 
referitoare la rețelele IT specializate în 
procesarea și schimbul de informații, 
alături de toate celelalte cheltuieli pentru 
asistența tehnică și administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea 
programului.

Alocarea financiară pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, necesare pentru 
gestionarea programului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cheltuielile 
aferente studiilor, reuniunilor de experți, 
acțiunilor de informare și comunicare, 
inclusiv comunicării corporative a 
priorităților de politică ale Uniunii 
Europene, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament, și cheltuielile 
referitoare la rețelele IT specializate în 
procesarea și schimbul de informații, 
alături de toate celelalte cheltuieli pentru 
asistența tehnică și administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea 
programului.

Fondurile pot fi utilizate și pentru 
pregătirea construirii unei instalații de 
depozitare definitivă. 
Măsurile vizând atenuarea consecințelor 
ca urmare a închiderii reactoarelor 
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nucleare sau a dezafectării nu pot 
beneficia de finanțare.

Or. de

Amendamentul 117
Silvia-Adriana Țicău

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea financiară pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, necesare pentru 
gestionarea programului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cheltuielile 
aferente studiilor, reuniunilor de experți, 
acțiunilor de informare și comunicare, 
inclusiv comunicării corporative a 
priorităților de politică ale Uniunii 
Europene, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament, și cheltuielile 
referitoare la rețelele IT specializate în 
procesarea și schimbul de informații, 
alături de toate celelalte cheltuieli pentru 
asistența tehnică și administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea 
programului.

Alocarea financiară pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, necesare pentru 
gestionarea programului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cheltuielile 
aferente studiilor, reuniunilor de experți, 
acțiunilor de formare, informare și 
comunicare, inclusiv comunicării 
corporative a priorităților de politică ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament, și cheltuielile 
referitoare la rețelele IT specializate în 
procesarea și schimbul de informații, 
alături de toate celelalte cheltuieli pentru 
asistența tehnică și administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea 
programului.

Or. ro

Amendamentul 118
Ivailo Kalfin

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere pierderile considerabile 
ca urmare a închiderii anticipate a 
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unităților, ar trebui să se depună toate 
eforturile pentru a continua, la un nivel 
suficient, practica de cofinanțare 
instituită în cadrul asistenței de 
preaderare și al asistenței acordate în 
perioada 2007-2013 în ceea ce privește 
activitățile de dezafectare întreprinse de 
toate cele trei state membre, precum și 
pentru a atrage alte surse de cofinanțare, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 119
Ingeborg Gräßle

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Conflictele legate de interpretările 
diferite ale contractelor și ale atribuirilor 
de contracte fac obiectul unei proceduri 
de conciliere. Întârzierile astfel generate 
pot conduce la suspendarea plăților și 
reducerea fondurilor. Parlamentul 
European primește un raport anual cu 
privire la aceste chestiuni. 

Or. de

Amendamentul 120
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții ex ante:

(1) Până la 1 septembrie 2013, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții ex ante:



AM\913763RO.doc 55/83 PE496.524v01-00

RO

Or. en

Justificare

Pentru a acorda Comisiei mai mult timp, dacă este necesar, pentru a ajusta detaliile legate de 
programul multianual comun și de programul anual de lucru pentru 2014.

Amendamentul 121
Zigmantas Balčytis

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectarea acquis-ul Uniunii; în 
special în domeniul securității nucleare, 
transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului 
privind securitatea nucleară și a 
Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului 
privind gestionarea combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive.

eliminat

Or. en

Justificare

Cerința de a respecta acquis-ul Uniunii este o dispoziție discriminatorie din punctul de 
vedere al celor trei țări în cauză, deoarece acquis-ul Uniunii trebuie să fie respectat de toate 
cele 27 de state membre. Prin urmare, această cerință ar trebui eliminată, fiind superfluă. 
Directivele relevante și respectarea acestora sunt menționate deja în considerentul 10.

Amendamentul 122
Rolandas Paksas

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectarea acquis-ul Uniunii; în 
special în domeniul securității nucleare, 
transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului 

eliminat
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privind securitatea nucleară și a 
Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului 
privind gestionarea combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive.

Or. en

Justificare

Toate statele membre trebuie să respecte acquis-ul Uniunii, nu numai Bulgaria, Lituania și 
Slovacia.

Amendamentul 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectarea acquis-ul Uniunii; în 
special în domeniul securității nucleare, 
transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului 
privind securitatea nucleară și a 
Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului 
privind gestionarea combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Alejo Vidal-Quadras

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectarea acquis-ul Uniunii; în 
special în domeniul securității nucleare,
transpunerea în legislația națională a
Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului 
privind securitatea nucleară și a Directivei 

(a) respectarea acquis-ul Uniunii în 
domeniul securității nucleare; în special, 
respectarea Directivei 2009/71/Euratom a 
Consiliului privind securitatea nucleară și a 
Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului 
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2011/70/Euratom a Consiliului privind 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive.

Or. en

Amendamentul 125
Zigmantas Balčytis

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea unui cadru juridic național 
care să prevadă dispoziții adecvate pentru 
acumularea în timp util a resurselor 
financiare naționale pentru finalizarea 
dezafectării în condiții de securitate, în 
conformitate cu normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat.

(b) adoptarea și înaintarea către Comisie 
a unui document strategic privind 
planificarea dezafectării (o strategie a 
dezafectării) care să acopere întregul 
proces de dezafectare până la stadiul final 
și care să identifice principalele procese, 
metoda de dezafectare, stadiul final al 
dezafectării și costurile generale 
preconizate (costurile necesare pentru 
finalizarea dezafectării în condiții de 
securitate a reactoarelor nucleare vizate 
de prezentul regulament), activitățile 
principale și calendarele (pregătirea 
dezafectării, siguranța operațiunilor, 
descărcarea rezervoarelor de combustibil, 
gestionarea deșeurilor operaționale și a 
celor rezultate în urma dezafectării, 
decontaminarea, demontarea), posibilele 
surse de finanțare, schemele financiare în 
conformitate cu normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 126
Andrey Kovatchev

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea unui cadru juridic național 
care să prevadă dispoziții adecvate pentru 
acumularea în timp util a resurselor 
financiare naționale pentru finalizarea 
dezafectării în condiții de securitate, în 
conformitate cu normele aplicabile 
privind ajutoarele de stat.

(b) stabilirea, într-un cadru național, a 
unui plan de finanțare global care să 
identifice costurile integrale și sursele de 
finanțare necesare pentru finalizarea 
dezafectării reactoarelor nucleare în 
condiții de securitate, inclusiv gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, vizate de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 127
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea unui cadru juridic național 
care să prevadă dispoziții adecvate pentru
acumularea în timp util a resurselor 
financiare naționale pentru finalizarea 
dezafectării în condiții de securitate, în 
conformitate cu normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat.

(b) stabilirea unui cadru juridic național 
care să prevadă resurse adecvate și în timp 
util pentru finalizarea dezafectării în 
condiții de securitate a centralelor 
nucleare, inclusiv gestionarea deșeurilor 
radioactive și a combustibilului uzat 
iradiat, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește” și cu normele 
aplicabile privind ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 128
Zigmantas Balčytis

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

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat.

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat pentru 
perioada 2014-2020, care să stabilească 
principalele obiective și sarcini, defalcate 
la nivelul activităților de dezafectare, 
rețeaua de conducte, calendarul, 
structura costurilor și proporțiile 
anticipate ale cofinanțării. Planul trebuie 
pregătit în conformitate cu un standard 
recunoscut la nivel internațional pentru 
estimările costurilor de dezafectare.

Or. en

Justificare

Întrucât proiectul de regulament acoperă perioada CFM, documentul de planificare ar trebui 
să conțină aceeași perioadă de timp. Mai mult decât atât, conform practicii internaționale, 
planurile de dezafectare ar trebui să fie revizuite periodic.

Amendamentul 129
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat.

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat, care să 
includă etapele concrete și condițiile-limită
dovedite pentru valoarea adăugată a 
Uniunii, care contribuie la realizarea de 
progrese concrete, reale și în timp util, în 
ceea ce privește descărcarea rezervoarelor 
de combustibil și dezafectarea, și care să 
garanteze că închiderea este ireversibilă.

Or. en
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Amendamentul 130
Marian-Jean Marinescu

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat.

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat, solid și 
complet, care include estimările complete 
ale costurilor, însoțite de o indicație clară 
a cofinanțării naționale și a modului în 
care se poate asigura această finanțare 
națională pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 131
Andrey Kovatchev

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial 
asistența financiară din partea Uniunii
până la îndeplinirea satisfăcătoare a 
condițiilor ex ante.

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). În 
cazul în care există un aviz motivat al 
Comisiei cu privire la neîndeplinirea 
condiției menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau în cazul în care respectarea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1) 
literele (b) sau (c) nu este satisfăcătoare, 
decizia de suspendare integrală sau 
parțială a asistenței financiare din partea 
Uniunii se ia în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (2). O astfel de 
decizie ar urma să se repercuteze asupra 
adoptării programului anual de lucru din 
2014. Contravaloarea asistenței 
suspendate se definește conform 
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criteriilor prevăzute în actul menționat la 
articolul 6 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 132
Zigmantas Balčytis

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1).
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial 
asistența financiară din partea Uniunii
până la îndeplinirea satisfăcătoare a 
condițiilor ex ante.

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6. În cazul în care 
există un aviz motivat al Comisiei 
conform căruia îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alineatul (1) literele (b) sau 
(c) nu este satisfăcătoare, decizia de 
suspendare integrală sau parțială a 
asistenței financiare din partea Uniunii se 
ia în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Decizia de suspendare a asistenței nu ar trebui luată unilateral de Comisie, statele membre 
fiind și ele implicate.

Amendamentul 133
Silvia-Adriana Țicău

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile (2) Comisia evaluează informațiile 
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furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial asistența 
financiară din partea Uniunii până la 
îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor ex 
ante.

furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial asistența 
financiară din partea Uniunii până la 
îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor ex 
ante, în condițiile în care această 
suspendare nu pune în pericol asigurarea 
condițiilor de securitate ale centralelor 
nucleare prevăzute la articolul 1.

Or. ro

Amendamentul 134
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial asistența 
financiară din partea Uniunii până la 
îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor ex 
ante.

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului multianual comun și a
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial asistența 
financiară din partea Uniunii până la 
îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor ex 
ante.

Or. en

Justificare

În concordanță cu amendamentul 2.
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Amendamentul 135
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia poate decide, în momentul 
adoptării programului anual de lucru, să 
suspende în întregime sau parțial asistența 
financiară din partea Uniunii până la 
îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor 
ex ante.

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex ante cu ocazia pregătirii 
programului anual de lucru pentru 2014, 
menționat la articolul 6 alineatul (1). 
Comisia decide, în momentul adoptării 
programului anual de lucru, să suspende în 
întregime sau parțial asistența financiară 
din partea Uniunii până la îndeplinirea în 
totalitate a condițiilor ex ante.

Or. en

Amendamentul 136
Andrey Kovatchev

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Programele anuale de lucru

(1) La începutul fiecărui an din perioada 
2014-2020, Comisia adoptă un program 
anual comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Bohunice și Ignalina, precizând 
pentru fiecare program obiectivele, 
rezultatele preconizate, indicatorii de 
performanță aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
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(2) La sfârșitul fiecărui an din perioada 
2014-2020, Comisia întocmește un raport 
privind progresele înregistrate în 
activitatea desfășurată în anii precedenți. 
Acest raport privind progresele 
înregistrate se transmite Parlamentului 
European și Consiliului și reprezintă baza 
pe care se adoptă următorul program 
anual de lucru comun.

Or. en

Amendamentul 137
Andrey Kovatchev

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele anuale de lucru și procedurile 
de punere în aplicare

Procedurile de punere în aplicare

Or. en

Amendamentul 138
Andrey Kovatchev

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program anual 
comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precizând 
obiectivele, rezultatele preconizate, 
indicatorii aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 139
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program anual 
comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precizând 
obiectivele, rezultatele preconizate, 
indicatorii aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui
angajament financiar anual.

(1) La sfârșitul fiecărui an pentru 
perioada 2013-2020, Comisia adoptă un 
program anual comun de lucru pentru 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, respectiv precizând obiectivele, 
rezultatele preconizate, indicatorii de 
performanță aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual. Adoptarea 
următorului program anual de lucru se va 
baza pe un raport de evaluare privind 
implementarea programului anual de 
lucru pentru anul precedent.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură condițiile de continuitate a activităților derulate deja cu ajutorul 
fondurilor acordate până în 2013 inclusiv.

Amendamentul 140
Silvia-Adriana Țicău

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program anual 
comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precizând 
obiectivele, rezultatele preconizate, 
indicatorii aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual.

(1) Comisia, pe baza propunerilor primite 
din partea statelor membre, adoptă un 
program anual comun de lucru pentru 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, precizând obiectivele, 
rezultatele preconizate, indicatorii aferenți 
și calendarul pentru utilizarea fondurilor în 
cadrul fiecărui angajament financiar anual.
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Or. ro

Amendamentul 141
Zigmantas Balčytis

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program anual 
comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precizând 
obiectivele, rezultatele preconizate, 
indicatorii aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual.

(1) Comisia adoptă programe anuale 
separate de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precizând 
obiectivele, rezultatele preconizate, 
indicatorii aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual.

Or. en

Amendamentul 142
Andrey Kovatchev

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actul care instituie 
procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele preconizate, precum 
și activitățile și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (2). Actul care 
instituie procedurile de punere în aplicare 
trebuie, de asemenea, să definească mai 
detaliat, pentru programele Kozlodui și 
Bohunice, obiectivele, rezultatele 
preconizate, etapele principale, 
termenele-țintă, precum și indicatorii de 
performanță aferenți. Acesta conține 
planurile de dezafectare revizuite și 
detaliate, menționate la articolul 4 
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alineatul (1) litera (c), care servesc ca bază 
pentru monitorizarea progreselor și a 
obținerii la timp a rezultatelor preconizate.

Or. en

Amendamentul 143
Zigmantas Balčytis

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actul care instituie 
procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele preconizate, precum 
și activitățile și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate,
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programelor. Actul care instituie 
procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele preconizate, precum 
și activitățile și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

Or. en

Amendamentul 144
Vladko Todorov Panayotov

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actul care instituie 

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
1 iunie 2014, procedurile detaliate de 
punere în aplicare pe durata programului. 
Actul care instituie procedurile de punere 
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procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele preconizate, precum 
și activitățile și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

în aplicare trebuie, de asemenea, să 
definească mai detaliat, pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, etapele 
generale și specifice și rezultatele 
preconizate, precum și activitățile,
indicatorii de performanță corespunzători 
și termenele-limită. Acesta va conține 
planurile de dezafectare revizuite și 
detaliate, menționate la articolul 4 
alineatul (1) litera (c), care servesc ca bază 
pentru monitorizarea progreselor și a 
obținerii la timp a rezultatelor preconizate.

Or. en

Justificare

Acest amendament va asigura condițiile de continuitate a activităților care au început deja cu 
ajutorul fondurilor acordate până în 2013 inclusiv. Statele membre vor cunoaște la timp 
indicatorii de performanță care vor fi aplicați pentru evaluarea progreselor înregistrate de 
acestea.

Amendamentul 145
Zigmantas Balčytis

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actul care instituie 
procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele preconizate, precum 
și activitățile și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

(2) Comisia adoptă prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programelor, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (2). Actul care 
instituie procedurile de punere în aplicare 
trebuie, de asemenea, să definească mai 
detaliat, pentru programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice, rezultatele 
preconizate, precum și activitățile și 
indicatorii de performanță corespunzători. 
Acesta va conține planurile de dezafectare 
revizuite și detaliate, menționate la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c), care 
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servesc ca bază pentru monitorizarea 
progreselor și a obținerii la timp a 
rezultatelor preconizate.

Or. en

Amendamentul 146
Silvia-Adriana Țicău

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 31 
decembrie 2014, procedurile detaliate de 
punere în aplicare pe durata programului. 
Actul care instituie procedurile de punere 
în aplicare trebuie, de asemenea, să 
definească mai detaliat, pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, rezultatele 
preconizate, precum și activitățile și 
indicatorii de performanță corespunzători. 
Acesta va conține planurile de dezafectare 
revizuite și detaliate, menționate la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c), care 
servesc ca bază pentru monitorizarea 
progreselor și a obținerii la timp a 
rezultatelor preconizate.

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 31 
decembrie 2013, procedurile detaliate de 
punere în aplicare pe durata programului. 
Actul care instituie procedurile de punere 
în aplicare trebuie, de asemenea, să 
definească mai detaliat, pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, rezultatele 
preconizate, precum și activitățile și 
indicatorii de performanță corespunzători. 
Acesta va conține planurile de dezafectare 
revizuite și detaliate, menționate la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c), care 
servesc ca bază pentru monitorizarea 
progreselor și a obținerii la timp a 
rezultatelor preconizate.

Or. ro

Amendamentul 147
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia asigură punerea în aplicare 
a prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport anual privind progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
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implementarea programelor anuale 
comune de lucru menționate la 
alineatul (1). Aceasta întocmește o 
evaluare intermediară, conform 
dispozițiilor articolului 8 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 148
Andrey Kovatchev

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele anuale de lucru și actele 
care instituie procedurile de punere în 
aplicare, menționate la alineatele (1) și 
(2), se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Zigmantas Balčytis

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare Evaluarea la jumătatea perioadei

Or. en

Amendamentul 150
Andrey Kovatchev

Articolul 8 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare Evaluarea la jumătatea perioadei

Or. en

Amendamentul 151
Ivailo Kalfin

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, în strânsă cooperare 
cu beneficiarii, un raport de evaluare 
intermediară a realizării obiectivelor din 
cadrul tuturor măsurilor, cu privire la 
rezultate și la impact, precum și la eficiența 
utilizării resurselor și la valoarea adăugată 
a acesteia din partea Uniunii, în vederea 
luării unei decizii de modificare sau de 
suspendare a măsurilor. Pe baza 
rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui gradul de adecvare a 
creditelor alocate programului, precum și 
distribuția acestora între programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice. Evaluarea 
abordează și domeniile în care se pot face 
simplificări, coerența internă și externă a 
realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor. 
Aceasta trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 152
Andrey Kovatchev
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Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2017, în strânsă cooperare 
cu beneficiarii, un raport de evaluare la 
jumătatea perioadei a realizării 
obiectivelor din cadrul tuturor măsurilor, 
cu privire la rezultate și la impact, precum 
și la eficiența utilizării resurselor și la 
valoarea adăugată a acesteia din partea 
Uniunii, în vederea luării unei decizii de 
modificare sau de suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează și domeniile în care 
se pot face modificări ale obiectivelor
specifice și ale procedurilor detaliate de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 153
Alejo Vidal-Quadras

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare 
a realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 

(1) Comisia elaborează, la finalul anului 
2015, în cazul Slovaciei, și în 2017, în 
cazul Bulgariei și al Lituaniei, un raport 
de evaluare la jumătatea perioadei a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
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evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 154
Marian-Jean Marinescu

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii, conform prevederilor cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020, de modificare sau de 
suspendare a măsurilor. Evaluarea 
abordează și domeniile în care se pot face 
simplificări, coerența internă și externă a 
realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor. 
Aceasta trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2017, un raport de evaluare 
la jumătatea perioadei a realizării 
obiectivelor din cadrul tuturor măsurilor, 
cu privire la rezultate și la impact, precum 
și la eficiența utilizării resurselor și la 
valoarea adăugată a acesteia din partea 
Uniunii, în vederea luării unei decizii de 
modificare sau de suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează și domeniile în care 
se pot face simplificări, coerența internă și 
externă a realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor. 
Aceasta trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2017, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.
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Or. en

Amendamentul 157
Rolandas Paksas

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2017, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 158
Jaroslav Paška

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2017, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
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decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 159
Algirdas Saudargas

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2017, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 160
Zigmantas Balčytis

Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare 
la jumătatea perioadei a realizării 
obiectivelor din cadrul tuturor măsurilor, 
cu privire la rezultate și la impact, precum 
și la eficiența utilizării resurselor și la 
valoarea adăugată a acesteia din partea 
Uniunii, în vederea luării unei decizii de 
modificare sau de suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează și domeniile în care 
se pot face simplificări, coerența internă și 
externă a realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor. 
Aceasta trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Justificare

Evaluarea rezultatelor după doar un singur an de la începerea noii perioade financiare 
multianuale ar fi prematură pentru a evalua efectele reale ale programului, motiv pentru care 
se propune anul 2017 (jumătatea perioadei cadrului financiar multianual 2014-2020).

Amendamentul 161
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la 
finalul anului 2015, un raport de evaluare 
intermediară a realizării obiectivelor din 
cadrul tuturor măsurilor, cu privire la 
rezultate și la impact, precum și la eficiența 
utilizării resurselor și la valoarea adăugată 
a acesteia din partea Uniunii, în vederea 
luării unei decizii de modificare sau de 
suspendare a măsurilor. Evaluarea 
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domeniile în care se pot face simplificări, 
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

abordează și domeniile în care se pot face 
simplificări, coerența internă și externă a 
realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor. 
Aceasta trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 162
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Nu mai târziu de 31 decembrie 2018, 
Comisia întocmește un al doilea raport de 
evaluare intermediară pe baza acelorași 
criterii enunțate la alineatul (1). Cel de-al 
doilea raport de evaluare intermediară 
examinează, de asemenea, eficacitatea și 
eficiența programului, precum și impactul 
său asupra dezafectării. Pe baza acestui 
raport, Comisia prezintă, după caz, 
propuneri de continuare a programului 
după 2020. 

Or. en

Amendamentul 163
Andrey Kovatchev

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii, care examinează 

eliminat
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eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra 
dezafectării.

Or. en

Amendamentul 164
Zigmantas Balčytis

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii, care examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra dezafectării.

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii, care examinează 
eficacitatea și eficiența programelor, 
precum și impactul lor asupra dezafectării.

Or. en

Amendamentul 165
Jaroslav Paška

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii, care examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra dezafectării.

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre 
beneficiare, care examinează eficacitatea și 
eficiența programului, precum și impactul 
său asupra dezafectării.

Or. en

Justificare

Referitor la eliminarea sarcinii administrative și din rațiuni de eficacitate, propunem ca 
evaluarea ex post să fie efectuată doar în strânsă cooperare cu statele membre beneficiare, 
adică între Comisie și beneficiari. Cooperarea cu toate statele membre este asigurată în 
cadrul oricărui proces de autorizare și pentru toate proiectele, iar rezultatele evaluării vor fi 
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prezentate public și concluziile acestor evaluări sunt comunicate Parlamentului European și 
Consiliului, în care sunt reprezentate statele membre.

Amendamentul 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii, care examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra dezafectării.

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre 
beneficiare, care examinează eficacitatea și 
eficiența programului, precum și impactul 
său asupra dezafectării.

Or. en

Amendamentul 167
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările țin seama de progresele 
realizate în ceea ce privește indicatorii de 
performanță menționați la articolul 2 
alineatul (2).

(3) Evaluările țin seama de progresele 
realizate în ceea ce privește indicatorii de 
performanță menționați la articolul 2 
alineatul (2) și în raport cu capacitatea 
Bulgariei, Lituaniei și Slovaciei de a 
finanța singure operațiunile de 
dezafectare a centralelor nucleare, 
inclusiv gestionarea deșeurilor radioactive 
și a combustibilului uzat iradiat 
menționată la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), după 2020 cel târziu.

Or. en
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Amendamentul 168
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia comunică concluziile acestor 
evaluări Parlamentului European și 
Consiliului.

(4) Comisia prezintă concluziile acestor 
evaluări Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 169
Ivailo Kalfin

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Evaluarea finală pentru perioada 
2014-2020
(1) Comisia realizează o evaluare ex post, 
în strânsă cooperare cu beneficiarii. 
Evaluarea ex post examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra 
dezafectării.
(2) Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
elaborează, în strânsă cooperare cu 
statele membre și cu beneficiarii, un 
raport de evaluare finală privind 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și eficacitatea măsurilor finanțate 
în ceea ce privește impactul obținut, 
utilizarea resurselor și valoarea adăugată 
pentru Uniune.
(3) Evaluarea finală ține seama de 
progresele realizate în ceea ce privește 
indicatorii de performanță menționați la 
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articolul 2 alineatul (2).
(4) Comisia comunică concluziile acestei 
evaluări Parlamentului European și 
Consiliului.
(5) Comisia va ține seama de expertiza și 
strategiile diferite în domeniul 
dezafectării utilizate de aceste state 
membre, pentru a explora posibile 
modalități de armonizare a abordărilor în 
ceea ce privește dezafectarea de la nivelul 
Uniunii, permițând astfel acumularea în 
timp util de cunoștințe necesare cu scopul 
de a îmbunătăți competitivitatea industriei 
nucleare a Uniunii în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 170
Zigmantas Balčytis

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Evaluarea finală

Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
elaborează, în strânsă cooperare cu 
statele membre și cu beneficiarii, un 
raport de evaluare finală privind 
eficacitatea și eficiența programelor, 
precum și eficacitatea măsurilor finanțate 
în ceea ce privește impactul obținut, 
utilizarea resurselor și valoarea adăugată 
pentru Uniune. În cazul Lituaniei, 
raportul de evaluare finală identifică 
necesitățile ulterioare de asistență 
financiară din partea Uniunii, până la 
stadiul final al dezafectării, prevăzut la 
finele anului 2029.

Or. en
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