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Amendamentul 13
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere că Tratatul de instituire 
a Comunității Europene a Energiei 
Atomice nu permite Parlamentului 
European să joace rolul de colegislator,

Or. fr

Amendamentul 14
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere articolul 7 din Tratatul 
Euratom, în temeiul căruia a fost consultat 
de către Consiliu (C7-0032/2012),

– având în vedere articolul 7 din Tratatul 
Euratom, în temeiul căruia a fost doar
consultat de către Consiliu (C7-
0032/2012),

Or. fr

Amendamentul 15
Laurence J.A.J. Stassen

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 1. acordă un aviz favorabil propunerii
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a fost modificată; Comisiei;

Or. nl

Amendamentul 16
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

1. respinge propunerea Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

Or. fr

Amendamentul 18
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. invită Comisia să își modifice 
propunerea pentru ca Euratom să sisteze 
construcția reactorului experimental 
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ITER și să se retragă din acordul ITER;

Or. en

Amendamentul 19
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul privind instituirea Organizației 
Internaționale ITER pentru Energia prin 
Fuziune în vederea punerii în aplicare 
comune a proiectului ITER (denumit în 
continuare „acordul ITER”) a fost semnat 
la 21 noiembrie 2006 de Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice (Euratom), 
Republica Populară Chineză, Republica 
India, Japonia, Republica Coreea, Federația 
Rusă și Statele Unite ale Americii. Acordul 
ITER instituie Organizația Internațională 
ITER pentru Energia prin Fuziune 
(denumită în continuare „Organizația 
ITER”), care deține responsabilitatea 
integrală pentru construcția, funcționarea, 
exploatarea și dezactivarea instalațiilor 
ITER.

(1) Acordul privind instituirea Organizației 
Internaționale ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 
pentru Energia prin Fuziune în vederea 
punerii în aplicare comune a proiectului 
ITER (denumit în continuare „acordul 
ITER”) a fost semnat la 21 noiembrie 2006 
de Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (Euratom), Republica Populară 
Chineză, Republica India, Japonia, 
Republica Coreea, Federația Rusă și 
Statele Unite ale Americii. Acordul ITER 
instituie Organizația Internațională ITER 
pentru Energia prin Fuziune (denumită în 
continuare „Organizația ITER”), care 
deține responsabilitatea integrală pentru 
construcția, funcționarea, exploatarea și 
dezactivarea instalațiilor ITER.

Or. fr

Amendamentul 20
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordul ITER le permite părților să 
se retragă din acest acord.
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Or. fr

Amendamentul 21
António Fernando Correia de Campos

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul negocierilor pentru a obține 
sprijinul celorlalte părți la ITER în vederea 
amplasării sitului ITER în Europa, Acordul 
dintre Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice și Guvernul Japoniei privind 
implementarea în comun a activităților din 
programul extins de colaborare în 
domeniul cercetării asupra energiei de 
fuziune a fost încheiat în 2007 și stabilește 
activitățile complementare de cercetare în 
comun în domeniul fuziunii care trebuie 
desfășurate pe teritoriul Japoniei pentru a 
asigura demararea rapidă a exploatării la 
un înalt nivel de performanță a ITER. 
Activitățile din programul extins de 
colaborare și alte activități legate de ITER 
sunt gestionate de întreprinderea comună 
europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune. Finanțarea 
activităților din programul extins de 
colaborare este asigurată în principal prin 
contribuțiile în natură de la unii membri ai 
întreprinderii comune europene pentru 
ITER și pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune, în timp ce partea rămasă din 
contribuția Euratom este acoperită de 
bugetul Euratom.

(3) În cadrul negocierilor pentru a obține 
sprijinul celorlalte părți la ITER în vederea 
amplasării sitului ITER în Europa, Acordul 
dintre Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice și Guvernul Japoniei privind 
implementarea în comun a activităților din 
programul extins de colaborare în 
domeniul cercetării asupra energiei de 
fuziune a fost încheiat în 2007 și stabilește 
activitățile complementare de cercetare în 
comun în domeniul fuziunii care trebuie 
desfășurate pe teritoriul Japoniei pentru a 
asigura demararea rapidă a exploatării la 
un înalt nivel de performanță a ITER. 
Activitățile din programul extins de 
colaborare și alte activități legate de ITER 
sunt gestionate de întreprinderea comună 
europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune. Finanțarea 
activităților din programul extins de 
colaborare este asigurată în principal prin 
contribuțiile în natură de la unii membri ai 
întreprinderii comune europene pentru 
ITER și pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune, în timp ce partea rămasă din 
contribuția Euratom este acoperită de 
bugetul Euratom. Foaia de parcurs 2012 
pentru realizarea energiei prin fuziune a 
Acordului european pentru dezvoltarea 
fuziunii (EADF) identifică necesitatea 
acordării în continuare a sprijinului 
financiar pentru proiectele-cheie și pentru 
activitățile de cercetare și dezvoltare din 
domeniile-cheie, până la data la care 
ITER va începe să funcționeze, pentru a 
răspunde provocărilor științifice și 
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tehnologice care duc la realizarea 
energiei prin fuziune.

Or. en

Amendamentul 22
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Costurile estimate pentru construirea 
ITER au crescut în comparație cu 
estimările inițiale din 2001 pe care s-a 
bazat acordul ITER. În concluziile sale din 
12 iulie 2010 privind situația ITER și 
posibilele soluții pentru viitor, Consiliul 
Uniunii Europene a limitat contribuția 
europeană la faza de construcție a ITER la
o sumă de 6,6 miliarde EUR în valoarea 
din 2008. În conformitate cu aceste 
concluzii, contribuția europeană este 
finanțată de Euratom (80 %) și de Franța 
(20 %) și include costurile de construcție, 
costurile de funcționare și cheltuielile 
neprevăzute. Ca urmare a acestor concluzii, 
Comisia a propus modificarea Acordului 
interinstituțional din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară în ceea ce privește cadrul 
financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2007-2013 pentru a prevedea 
fonduri suplimentare pentru ITER pentru 
perioada 2012-2013.

(4) Costurile estimate în 2010 doar pentru 
construirea ITER practic s-au triplat în 
comparație cu estimările inițiale din 2001 
pe care s-a bazat acordul ITER, trecând de 
la aproape 5,9 miliarde EUR (valoarea 
din 2008) în 2001 la aproximativ 16 
miliarde EUR (valoarea din 2008) în 
2010. În concluziile sale din 12 iulie 2010 
privind situația ITER și posibilele soluții 
pentru viitor, Consiliul Uniunii Europene a 
limitat contribuția europeană (45% din 
total) la faza de construcție a ITER la o 
sumă de 6,6 miliarde EUR în valoarea din 
2008. În conformitate cu aceste concluzii, 
contribuția europeană este finanțată de 
Euratom (80 %) și de Franța (20 %) și 
include costurile de construcție, costurile 
de funcționare și cheltuielile neprevăzute, 
inclusiv implicațiile financiare și bugetare 
asupra proiectului ITER ale catastrofei 
naturale produse în Japonia în martie 
2011 și ale faptului că ITER trebuie să se 
supună testelor de rezistență la care sunt 
supuse reactoarele nucleare. Ca urmare a 
acestor concluzii, Comisia a propus 
modificarea Acordului interinstituțional din 
17 mai 2006 privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară în ceea ce privește 
cadrul financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2007-2013 pentru a prevedea 
fonduri suplimentare pentru ITER pentru 
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perioada 2012-2013.

Or. fr

Amendamentul 23
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Costurile estimate pentru construirea 
ITER au crescut în comparație cu 
estimările inițiale din 2001 pe care s-a 
bazat acordul ITER. În concluziile sale din 
12 iulie 2010 privind situația ITER și 
posibilele soluții pentru viitor, Consiliul 
Uniunii Europene a limitat contribuția 
europeană la faza de construcție a ITER la
o sumă de 6,6 miliarde EUR în valoarea 
din 2008. În conformitate cu aceste 
concluzii, contribuția europeană este 
finanțată de Euratom (80 %) și de Franța 
(20 %) și include costurile de construcție, 
costurile de funcționare și cheltuielile 
neprevăzute. Ca urmare a acestor concluzii, 
Comisia a propus modificarea Acordului 
interinstituțional din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară în ceea ce privește cadrul 
financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2007-2013 pentru a prevedea 
fonduri suplimentare pentru ITER pentru 
perioada 2012-2013.

(4) Costurile estimate pentru construirea 
ITER au crescut în comparație cu 
estimările inițiale din 2001 pe care s-a 
bazat acordul ITER. În concluziile sale din 
12 iulie 2010 privind situația ITER și 
posibilele soluții pentru viitor, Consiliul 
Uniunii Europene a stabilit contribuția 
europeană la faza de construcție a ITER la 
o sumă de cel puțin 6,6 miliarde EUR în 
valoarea din 2008. În conformitate cu 
aceste concluzii, contribuția europeană este 
finanțată de Euratom (80 %) și de Franța 
(20 %) și include costurile de construcție, 
costurile de funcționare și cheltuielile 
neprevăzute. Ca urmare a acestor concluzii, 
Comisia a propus modificarea Acordului 
interinstituțional din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară în ceea ce privește cadrul 
financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2007-2013 pentru a prevedea 
fonduri suplimentare pentru ITER pentru 
perioada 2012-2013.

Or. nl

Amendamentul 24
Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cuantumul maxim pentru finanțarea 
ITER ar trebui respectat și nu ar trebui 
depășit. Nicio depășire de costuri nu ar 
trebui să pună în pericol finanțarea și 
punerea în aplicare cu succes a altor 
politici ale Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 25
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Totuși, costurile estimate în 2010 
doar pentru construcția ITER nu au fost 
reevaluate, în ciuda derivelor bugetare 
repetate.

Or. fr

Amendamentul 26
Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru perioada de după 2013 
Comisia a propus, în comunicarea sa „Un 
buget pentru Europa 2020”, finanțarea 
proiectului ITER în afara CFM. Prin 
urmare, trebuie elaborat un program 
suplimentar de cercetare pentru proiectul 
ITER pentru perioada 2014-2018.

(5) Proiectul ITER ar trebui să 
consolideze rolul de lider al Europei în 
domeniul fuziunii prin îndeplinirea la 
timp a obiectivelor stabilite în ceea ce 
privește construcția și exploatarea. Țările 
terțe care au încheiat acorduri de 
cooperare cu Euratom prin care 
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activitățile lor de cercetare respective din 
domeniul fuziunii nucleare controlate 
sunt asociate ar trebui să poată contribui 
la orice program suplimentar.

Or. en

Amendamentul 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru perioada de după 2013 Comisia 
a propus, în comunicarea sa „Un buget 
pentru Europa 2020”, finanțarea proiectului 
ITER în afara CFM. Prin urmare, trebuie 
elaborat un program suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada 2014-2018.

(5) Pentru perioada de după 2013 Comisia 
a propus, în comunicarea sa „Un buget 
pentru Europa 2020”, finanțarea proiectului 
ITER peste plafoanele CFM, pentru a 
garanta că eventualele depășiri de costuri 
nu pun în pericol finanțarea și punerea în 
aplicare cu succes a altor politici ale UE, 
în special în domeniul cercetării, 
menținând în același timp competențele 
depline ale ambelor componente ale 
autorității bugetare. Prin urmare, trebuie 
elaborat un program suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada 2014-2018.

Or. en

Justificare

Soluția de a scoate ITER din CFM, peste plafoanele sale, ar permite evitarea posibilelor 
realocări în favoarea proiectului ITER, dar în detrimentul altor programe ale UE, în special 
al programelor de cercetare de la rubrica 1a, în principal Programul Orizont 2020, cum a 
fost cazul în trecut.

Amendamentul 28
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru perioada de după 2013, Comisia 
a propus, în comunicarea sa intitulată „Un 
buget pentru Europa 2020”, finanțarea 
proiectului ITER în afara CFM. Prin 
urmare, trebuie elaborat un program 
suplimentar de cercetare pentru proiectul 
ITER pentru perioada 2014-2018.

(5) Pentru perioada de după 2013, Comisia 
a propus pe bună dreptate, în 
Comunicarea sa intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”, finanțarea proiectului 
ITER în afara CFM, pentru ca acest lucru 
să nu se repercuteze asupra programelor 
comunitare, în special a celor din 
domeniul cercetării, educației, 
competitivității și sprijinului acordat 
IMM-urilor. Prin urmare, ar trebui
elaborat un program suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada 2014-2018, care să permită 
statelor membre care doresc acest lucru 
să contribuie în mod voluntar la 
finanțarea ITER, în limitele stabilite în 
concluziile Consiliului European din 12 
iulie 2010, menționate mai sus.

Or. fr

Amendamentul 29
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Contribuția europeană la costurile 
totale cumulate legate de construcția și 
funcționarea, inclusiv cheltuielile 
neprevăzute, ale ITER nu vor depăși în 
niciun caz suma prevăzută de Consiliul 
European din 12 iulie 2010. Derivele 
bugetare viitoare nu vor avea niciun 
impact asupra contribuabililor europeni 
sau a bugetului european. De asemenea, 
Comisia Europeană va trebui să evalueze 
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cât mai curând costurile legate de 
închiderea și dezafectarea ITER.

Or. fr

Amendamentul 30
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER trebuie finanțat prin 
contribuții din partea statelor membre, 
bazate pe o rată aplicată venitului 
național brut (VNB) al fiecărui stat 
membru, astfel cum este definită în scopul 
calculării resurselor proprii bazate pe 
VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Respectivele 
contribuții se furnizează bugetului 
general al Uniunii Europene și se alocă 
programului respectiv. Țările terțe care 
au încheiat un acord de cooperare cu 
Euratom în domeniul fuziunii nucleare 
controlate prin care programele lor de 
cercetare respective sunt asociate cu 
programele Euratom trebuie de asemenea 
să aibă posibilitatea de a contribui la 
programul respectiv.

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui finanțat din 
bugetul actual alocat ITER.

Or. nl

Amendamentul 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul suplimentar de cercetare (6) Programul suplimentar de cercetare 
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pentru proiectul ITER trebuie finanțat prin 
contribuții din partea statelor membre, 
bazate pe o rată aplicată venitului 
național brut (VNB) al fiecărui stat 
membru, astfel cum este definită în scopul 
calculării resurselor proprii bazate pe 
VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Respectivele 
contribuții se furnizează bugetului 
general al Uniunii Europene și se alocă 
programului respectiv. Țările terțe care au 
încheiat un acord de cooperare cu Euratom 
în domeniul fuziunii nucleare controlate 
prin care programele lor de cercetare 
respective sunt asociate cu programele 
Euratom trebuie, de asemenea, să aibă 
posibilitatea de a contribui la programul 
respectiv.

pentru proiectul ITER ar trebui finanțat 
din CFM. Finanțarea ar trebui să vină 
din cadrul CFM, stabilind în același timp 
o sumă maximă rezervată pentru 
contribuțiile din bugetul Uniunii pentru 
perioada 2014-2018, iar orice altă 
finanțare suplimentară a proiectului 
ITER nu ar trebui să pună în pericol alte 
proiecte care figurează la subrubrica 1a 
din CFM. Țările terțe care au încheiat un 
acord de cooperare cu Euratom în 
domeniul fuziunii nucleare controlate prin 
care programele lor de cercetare respective 
sunt asociate cu programele Euratom ar 
trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea 
de a contribui la programul respectiv.

Or. en

Amendamentul 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER trebuie finanțat prin 
contribuții din partea statelor membre, 
bazate pe o rată aplicată venitului 
național brut (VNB) al fiecărui stat 
membru, astfel cum este definită în scopul 
calculării resurselor proprii bazate pe 
VNB cu care se contribuie la bugetul
general al Uniunii Europene. Respectivele 
contribuții se furnizează bugetului 
general al Uniunii Europene și se alocă 
programului respectiv. Țările terțe care au 
încheiat un acord de cooperare cu Euratom 
în domeniul fuziunii nucleare controlate 
prin care programele lor de cercetare 
respective sunt asociate cu programele 
Euratom trebuie, de asemenea, să aibă 

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui finanțat 
peste plafoanele CFM, iar suma maximă 
alocată pentru finanțarea proiectului ar 
trebui să fie separată de bugetul Uniunii 
în Regulamentul CFM. Această sumă 
maximă trebuie considerată ca 
suplimentară față de bugetul propus de 
Comisie pentru Programul Orizont 2020 
sau alte programe ale Uniunii. Țările terțe 
care au încheiat un acord de cooperare cu 
Euratom în domeniul fuziunii nucleare 
controlate prin care programele lor de 
cercetare respective sunt asociate cu 
programele Euratom ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a 
contribui la programul respectiv.
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posibilitatea de a contribui la programul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Această finanțare trebuie considerată ca suplimentară față de resursele propus de Comisie 
pentru Programul Orizont 2020 sau alte programe ale Uniunii.

Amendamentul 33
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER trebuie finanțat prin 
contribuții din partea statelor membre, 
bazate pe o rată aplicată venitului 
național brut (VNB) al fiecărui stat 
membru, astfel cum este definită în scopul 
calculării resurselor proprii bazate pe 
VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. 
Respectivele contribuții se furnizează 
bugetului general al Uniunii Europene și se 
alocă programului respectiv. Țările terțe 
care au încheiat un acord de cooperare cu 
Euratom în domeniul fuziunii nucleare 
controlate prin care programele lor de 
cercetare respective sunt asociate cu 
programele Euratom trebuie, de asemenea,
să aibă posibilitatea de a contribui la 
programul respectiv.

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui finanțat 
prin contribuții voluntare din partea 
statelor membre. Respectivele contribuții 
se varsă la bugetul general al Uniunii 
Europene și se alocă programului 
respectiv. Țările terțe care au încheiat un 
acord de cooperare cu Euratom în 
domeniul fuziunii nucleare controlate prin 
care programele lor de cercetare respective 
sunt asociate cu programele Euratom ar
trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea 
de a contribui la programul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 34
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În ciuda măsurilor de limitare a 
costurilor care ar trebui să fie puse în 
aplicare în continuare, proiectul ITER 
poate să înregistreze în continuare 
depășiri ale costurilor din cauza naturii 
sale științifice și a amplorii și riscului său 
tehnologic ridicat. Acest lucru nu ar 
trebui să pună în pericol resursele limitate 
ale bugetului Uniunii și punerea în 
aplicare a altor politici importante ale 
Uniunii, și anume cele de la rubrica 
„Competitivitatea pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă”. 
Protejarea bugetului Uniunii împotriva 
unor astfel de depășiri de costuri trebuie 
să fie însoțită de garanțiile juridice 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 35
Bernd Lange

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prin urmare, este clar că proiectul 
ITER nu va fi finanțat din bugetul 
general al UE, astfel cum este prevăzut în 
cadrul financiar multianual (CFM). 
Finanțarea sa trebuie asigurată separat 
și, în special, nu trebuie luată din rubrica 
1a, bugetul de cercetare (Programul 
Orizont 2020).

Or. de
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Amendamentul 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Orice depășiri de costuri peste suma 
maximă de (...) prevăzută la articolul 3 nu 
ar trebui să aibă niciun impact asupra 
altor proiecte finanțate de la bugetul 
Uniunii și ar trebui finanțate din resurse 
suplimentare după depășirea plafoanelor, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Cele două componente ale autorității 
bugetare ar trebui să accepte că orice 
amânare sau reportare a creditelor de 
plată care nu au fost onorate, legate de 
proiectul ITER, ar trebui să fie evitată și 
ar trebui să se angajeze să colaboreze 
pentru a evita o astfel de situație.

Or. en

Amendamentul 38
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comitetul științific și tehnic a prezentat 
Comisiei avizul său referitor la Programul 
de cercetare și formare al Euratom (2014-
2018), care contribuie la Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare „Orizont 2020”. 
Conținutul științific și tehnic al 
activităților ITER este neschimbat în 
prezentul program suplimentar de 
cercetare.

(8) Comitetul științific și tehnic a prezentat 
Comisiei, dar nu și Parlamentului 
European, avizul său referitor la 
Programul de cercetare și formare al 
Euratom (2014-2018), care contribuie la 
Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare „Orizont 2020”.

Or. fr

Amendamentul 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cele două componente ale autorității 
bugetare ar trebui să accepte că orice 
amânare sau reportare a creditelor de 
plată care nu au fost onorate, legate de 
proiectul ITER, ar trebui să fie evitată și 
ar trebui să se angajeze să colaboreze 
pentru a evita o astfel de situație.

Or. en

Amendamentul 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Așa cum s-a solicitat în prioritățile 
propuse în foaia de parcurs a AEDF 
pentru 2012, proiectul Joint European 
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Torus (JET) ar trebui să joace un 
rol-cheie în tranziția energetică.

Or. en

Amendamentul 41
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

 Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie programul suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2018 (denumit în continuare 
„programul”). Acesta finanțează activitățile 
necesare pentru contribuția Comunității 
Europene a Energiei Atomice (Euratom) 
la Organizația ITER, incluzând 
activitățile necesare pentru construcția, 
funcționarea și exploatarea instalațiilor 
ITER, precum și activități legate de ITER.
Obiectivul științific și tehnologic,
justificările și activitățile programului sunt 
prevăzute în anexă.

Se instituie programul suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2018 (denumit în continuare 
„programul”). Acesta finanțează activitățile 
legate de justificările și activitățile 
programului care sunt prevăzute în anexă.

Or. fr

Amendamentul 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat printr-o contribuție 
maximă de 2 573 milioane EUR (în valori 
curente), în conformitate cu articolul 3.

Programul este finanțat printr-o contribuție 
maximă de 2 573 milioane EUR (în valori 
curente) peste plafoanele CFM, în 
conformitate cu articolul 3, în plus față de 
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bugetul propus de Comisie pentru 
Programul Orizont 2020 și alte programe 
ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Soluția de a scoate ITER din CFM, peste plafoanele sale, ar permite evitarea posibilelor 
realocări în favoarea proiectului ITER, dar în detrimentul altor programe ale UE, în special 
al programelor de cercetare de la rubrica 1a, în principal Programul Orizont 2020, cum a 
fost cazul în trecut.

Amendamentul 43
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat printr-o
contribuție maximă de 2 573 milioane 
EUR (în valori curente), în conformitate 
cu articolul 3.

Programul este finanțat din contribuțiile 
voluntare ale statelor membre, în 
conformitate cu articolul 3.

Or. fr

Amendamentul 44
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat prin contribuții 
ale statelor membre, bazate pe o rată 
aplicată venitului național brut (VNB) al 
fiecărui stat membru, astfel cum este 
definită în scopul calculării resurselor 
proprii bazate pe VNB cu care se 

Programul este finanțat din bugetul actual 
alocat ITER.
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contribuie la bugetul general al Uniunii 
Europene. Contribuțiile respective sunt 
considerate venituri alocate externe 
pentru program în conformitate cu 
[articolul XX din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului [noul regulament financiar].

Or. nl

Amendamentul 45
António Fernando Correia de Campos

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat prin contribuții ale 
statelor membre, bazate pe o rată aplicată 
venitului național brut (VNB) al fiecărui 
stat membru, astfel cum este definită în 
scopul calculării resurselor proprii bazate 
pe VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Contribuțiile 
respective sunt considerate venituri alocate 
externe pentru program în conformitate cu 
[articolul XX din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului [noul regulament financiar].

Programul este finanțat prin cadrul 
financiar multianual, peste plafonul 
CFM, și anume în afara rubricii 1a. 
Costurile care depășesc contribuția 
maximă stabilită la articolul 2 nu au 
niciun impact asupra bugetului Uniunii și 
se finanțează prin contribuții ale statelor 
membre, bazate pe o rată aplicată venitului 
național brut (VNB) al fiecărui stat 
membru, astfel cum este definită în scopul 
calculării resurselor proprii bazate pe VNB 
cu care se contribuie la bugetul general al 
Uniunii Europene. Contribuțiile respective 
sunt considerate venituri alocate externe 
pentru program în conformitate cu 
[articolul XX din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului [noul regulament financiar].

Or. en

Amendamentul 46
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat prin contribuții ale 
statelor membre, bazate pe rata aplicată 
venitului național brut (VNB) al fiecărui 
stat membru, astfel cum este definită în 
scopul calculării resurselor proprii bazate 
pe VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. 
Contribuțiile respective sunt considerate 
venituri alocate externe pentru program în 
conformitate cu [articolul XX din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[noul regulament financiar].

Programul este finanțat prin contribuțiile
voluntare ale statelor membre. 
Contribuțiile respective sunt considerate 
venituri alocate externe pentru program în 
conformitate cu [articolul XX din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[noul regulament financiar].

Or. fr

Amendamentul 47
Bernd Lange

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este finanțat prin contribuții ale 
statelor membre, bazate pe o rată aplicată 
venitului național brut (VNB) al fiecărui 
stat membru, astfel cum este definită în 
scopul calculării resurselor proprii bazate 
pe VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Contribuțiile 
respective sunt considerate venituri alocate 
externe pentru program în conformitate cu 
[articolul XX din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului [noul regulament financiar]. 

Programul este finanțat prin contribuții ale 
statelor membre, bazate pe o rată aplicată 
venitului național brut (VNB) al fiecărui 
stat membru, astfel cum este definită în 
scopul calculării resurselor proprii bazate 
pe VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Contribuțiile 
respective sunt considerate venituri alocate 
externe pentru program în conformitate cu 
[articolul XX din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului [noul regulament financiar]. 

Programul nu este finanțat din bugetul 
general al UE, astfel cum este prevăzut în 
CFM.
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Or. de

Amendamentul 48
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Țările terțe care au încheiat un acord de 
cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii 
nucleare controlate prin care programele 
lor de cercetare respective sunt asociate cu 
programele Euratom (denumite în 
continuare „țări asociate”) pot contribui, de 
asemenea, la program.

Țările terțe care au încheiat un acord de 
cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii 
nucleare controlate prin care programele 
lor de cercetare respective sunt asociate cu 
programele Euratom (denumite în 
continuare „țări asociate”) pot contribui la 
program.

Or. nl

Amendamentul 49
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La jumătatea perioadei și înainte de 30 
iunie 2016, Comisia prezintă Consiliului 
și, pentru aviz, Parlamentului o evaluare 
privind desfășurarea acestui program 
suplimentar de cercetare pentru proiectul 
ITER (2014-2018).

Or. fr

Amendamentul 50
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 51
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy
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Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de 
Conturi au competența de a efectua 
audituri, pe bază de documente și de 
verificări și inspecții la fața locului, în 
privința tuturor beneficiarilor granturilor, a 
contractorilor, subcontractorilor și a altor 
părți terțe care au primit fonduri din partea 
Uniunii în temeiul prezentei decizii.

Parlamentul European, Comisia sau 
reprezentanții săi și Curtea de Conturi au
competența de a efectua audituri, pe bază 
de documente și de verificări și inspecții la 
fața locului, în privința tuturor 
beneficiarilor granturilor, a contractorilor, 
subcontractorilor și a altor părți terțe care 
au primit fonduri din partea Uniunii în 
temeiul prezentei decizii.

Or. fr

Amendamentul 53
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fără a aduce atingere primului și celui de 
al doilea paragraf, acordurile de cooperare 
cu părți terțe și cu organizații 
internaționale, acordurile de grant, deciziile 
și contractele de finanțare care rezultă din 
punerea în aplicare a prezentei decizii 
acordă în mod expres Comisiei, Curții de 
Conturi și OLAF competența de a efectua 
audituri, verificări și inspecții la fața 
locului.

Fără a aduce atingere primului și celui de 
al doilea paragraf, acordurile de cooperare 
cu părți terțe și cu organizații 
internaționale, acordurile de grant, deciziile 
și contractele de finanțare care rezultă din 
punerea în aplicare a prezentei decizii 
acordă în mod expres Comisiei, Curții de 
Conturi și OLAF competența de a efectua 
audituri, verificări și inspecții la fața 
locului. Rezultatele acestor activități de 
audit se comunică Parlamentului 
European.

Or. fr

Amendamentul 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini
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Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate 
în temeiul prezentei decizii, Comisia ia 
măsurile corespunzătoare pentru a se 
garanta protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive 
împotriva fraudei, corupției și a oricăror 
alte activități ilegale, prin controale 
eficace, și, în cazul în care se constată 
nereguli, prin recuperarea sumelor plătite 
în mod necuvenit, precum și, dacă este 
necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive. De asemenea, 
Comisia adoptă măsurile corespunzătoare 
prin care asigură un control adecvat al 
riscului și evitarea depășirii costurilor.

Or. en

Amendamentul 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) La punerea în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentei decizii, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se garanta protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii prin aplicarea de 
măsuri preventive împotriva fraudei, 
corupției și a oricăror alte activități ilegale, 
prin controale eficace, și, în cazul în care 
se constată nereguli, prin recuperarea 
sumelor plătite în mod necuvenit, precum 
și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive. De asemenea, 
Comisia adoptă măsurile corespunzătoare 
prin care asigură un control adecvat al 
riscului și evitarea depășirii costurilor.
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Or. en

Amendamentul 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de 
Conturi au competența de a efectua 
audituri, pe bază de documente și de 
verificări și inspecții la fața locului, în 
privința tuturor beneficiarilor granturilor, a 
contractorilor, subcontractorilor și a altor 
părți terțe care au primit fonduri din partea 
Uniunii în temeiul prezentei decizii.

Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de 
Conturi au competența de a efectua 
audituri, pe bază de documente și de 
verificări și inspecții la fața locului, în 
privința tuturor beneficiarilor granturilor, a 
contractorilor, subcontractorilor și a altor 
părți terțe care au primit fonduri din partea 
Uniunii în temeiul prezentei decizii. 
Comisia informează în mod regulat 
Parlamentul European cu privire la 
evoluția programului, în special în ceea ce 
privește costurile și calendarul.

Or. en

Amendamentul 57
Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile suplimentare pentru proiectul 
ITER nor vor fi acoperite din bugetul 
menționat mai sus. Mai mult decât atât, 
nicio finanțare neprevăzută care 
depășește limita stabilită nu va fi 
acoperită din fondurile destinate unui 
proiect paralel.

Or. en
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Amendamentul 58
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexă – Obiectivul științific și tehnologic – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obiectivul programului suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER este 
punerea în aplicare a proiectului ITER ca 
pas important în direcția construcției de 
reactoare-prototip pentru centralele de 
fuziune care să fie sigure, sustenabile, 
ecologice și viabile din punct de vedere 
economic.

Obiectivul programului suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER este 
punerea în aplicare a proiectului ITER.

Or. fr

Amendamentul 59
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Anexă – Obiectivul științific și tehnologic – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obiectivul programului suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER este 
punerea în aplicare a proiectului ITER ca 
pas important în direcția construcției de 
reactoare-prototip pentru centralele de 
fuziune care să fie sigure, sustenabile, 
ecologice și viabile din punct de vedere 
economic.

Obiectivul programului suplimentar de 
cercetare pentru proiectul ITER este 
punerea în aplicare a proiectului ITER ca 
pas important în direcția construcției de 
reactoare-prototip pentru centralele de 
fuziune care să fie sigure, ecologice și 
profitabile din punct de vedere economic.

Or. nl

Amendamentul 60
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de decizie
Anexă – Obiectivul științific și tehnologic – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea principală a strategiei pentru 
atingerea obiectivului este construirea 
ITER (o instalație experimentală de mari 
dimensiuni care să demonstreze 
fezabilitatea științifică și tehnică a energiei 
de fuziune), urmată de construirea unei 
centrale de fuziune demonstrative.

Construirea ITER (o instalație 
experimentală de mari dimensiunii, al
cărei scop este să demonstreze fezabilitatea 
științifică și tehnică a energiei de fuziune), 
dacă se realizează, trebuie să se facă pe 
baza contribuțiilor voluntare ale statelor 
membre și în cadrul care se limitează la 
acest program suplimentar, precum și în 
limitele bugetelor stabilite de Consiliul 
Uniunii Europene în concluziile sale din 
12 iulie 2010 privind evoluția ITER.

Or. fr

Amendamentul 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de decizie
Anexă – Obiectivul științific și tehnologic – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea principală a strategiei pentru 
atingerea obiectivului este construirea 
ITER (o instalație experimentală de mari 
dimensiuni care să demonstreze 
fezabilitatea științifică și tehnică a energiei 
de fuziune), urmată de construirea unei 
centrale de fuziune demonstrative.

Prioritatea principală a strategiei pentru 
atingerea obiectivului este construirea 
ITER (o instalație experimentală de mari 
dimensiuni care să demonstreze 
fezabilitatea științifică și tehnică a energiei 
de fuziune), urmată de construirea unei 
centrale de fuziune demonstrative. Precum 
și prioritățile propuse în foaia de parcurs 
a AEDF pentru 2012 pentru a garanta că 
ITER va juca un rol-cheie în tranziția 
energetică.

Or. en

Amendamentul 62
Michèle Rivasi
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în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexă – Justificare – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fuziunea are potențialul de a contribui 
foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile 
și sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
sustenabilă și ecologică.

Fuziunea care se produce în centrul 
soarelui și al stelelor contribuie, direct 
sau indirect, sub formă de energii 
regenerabile, la furnizarea unei energii 
sigure, sustenabile și ecologice.

Or. fr

Amendamentul 63
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Anexă – Justificare – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fuziunea are potențialul de a contribui 
foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile și 
sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
sustenabilă și ecologică.

Fuziunea are potențialul de a contribui 
foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile și 
sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
ecologică și profitabilă din punct de 
vedere economic.

Or. nl

Amendamentul 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Propunere de decizie
Anexă – Justificare – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fuziunea are potențialul de a contribui Fuziunea are potențialul de a contribui 
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foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile și 
sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
sustenabilă și ecologică.

foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile și 
sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
sustenabilă și ecologică. Valorificarea 
energiei de fuziune este un obiectiv foarte 
promițător, dar și o provocare 
semnificativă, întrucât mai trebuie 
soluționate probleme fizice și de inginerie 
pentru a face progrese în ceea ce privește 
demonstrarea fezabilității energiei de 
fuziune. Pentru a răspunde cât mai bine 
acestor provocări, este esențial ca 
Uniunea să depună toate eforturile pentru 
a sprijini și exploata instalația Joint 
European Taurus (JET) pentru a 
contribui la acoperirea tuturor lacunelor 
în materie de cunoștințe sau de 
experiență.

Or. en

Amendamentul 65
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexă – Justificare – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prăpastia financiară și bugetară pe care o 
reprezintă ITER nu poate să se 
prelungească la infinit. Prin urmare, 
construcția ITER trebuie neapărat 
finalizată până la sfârșitul acestui 
program suplimentar sau sistată definitiv.

Or. fr

Amendamentul 66
Michèle Rivasi
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în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexă – Justificare – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dimensiunea mondială a cercetării și 
dezvoltării în domeniul fuziunii este 
cuprinsă în Acordul de instituire a 
Organizației Internaționale pentru 
Energia prin Fuziune pentru proiectul 
ITER și în Acordul dintre Guvernul 
Japoniei și Euratom privind activitățile 
din programul extins de colaborare în 
domeniul cercetării asupra energiei de 
fuziune, care sunt complementare 
activităților ITER.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 67
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea contribuției Euratom la 
activitățile din programul extins de 
colaborare cu Japonia;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 68
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de decizie
Anexă – Activități – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, alte activități în vederea 
pregătirii bazei pentru proiectarea unui 
reactor demonstrativ și a instalațiilor 
conexe.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 69
Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Anexă – Activități – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, alte activități în vederea 
pregătirii bazei pentru proiectarea unui 
reactor demonstrativ și a instalațiilor 
conexe.

(c) după caz, alte activități în vederea 
pregătirii bazei pentru proiectarea unui 
reactor demonstrativ și a instalațiilor 
conexe, în special cele necesare pentru a 
soluționa în mod corespunzător 
problemele pe care continuă să le pună 
construcția și funcționarea reactorului 
DEMO.

Or. en

Amendamentul 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Anexă – Activități – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, alte activități în vederea 
pregătirii bazei pentru proiectarea unui 
reactor demonstrativ și a instalațiilor 
conexe. Acest lucru va include 
exploatarea în continuare a JET, până la 
data la care ITER va începe să 
funcționeze la capacitate maximă.
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Or. en

Amendamentul 71
Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Anexă – Activități – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a unei politici 
industriale care să poată asocia industria, 
inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, 
pentru a încuraja concurența și pentru a 
pregăti sistemul european pentru era 
fuziunii.

Or. en


