
PR\875386RO.doc PE469.876v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2011/0043(NLE)

17.8.2011

*
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind programul specific de 
implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei 
Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-
2013), care urmează să fie pus în aplicare prin acțiuni indirecte
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jan Březina



PE469.876v02-00 2/10 PR\875386RO.doc

RO

PR_NLE-CN_art55am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind programul specific de 
implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru 
activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013), care urmează să 
fie pus în aplicare prin acțiuni indirecte
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0073),

– având în vedere articolul 7 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C7–0075/2011),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete (A7-0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune (inclusiv ITER);

(a) cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune (inclusiv, în special, ITER);

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru ia în considerare 
activitățile de cercetare pertinente 
desfășurate de statele membre, de țările 
asociate și de organizațiile europene și 
internaționale. Programul de lucru se 
actualizează dacă este cazul.

(2) Programul de lucru ia în considerare 
activitățile de cercetare pertinente 
desfășurate de statele membre, de țările 
asociate și de organizațiile europene și 
internaționale, precum și de întreprinderi. 
Programul de lucru se actualizează dacă 
este cazul.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul de lucru stabilește criteriile 
pe baza cărora se evaluează propunerile de 
acțiuni indirecte în cadrul schemelor de 
finanțare și se selectează proiectele. 
Criteriile se referă la excelență, impact și 
implementare. Se pot stabili, în continuare 
sau în completare, cerințe, ponderi și 
praguri suplimentare în cadrul programului 
de lucru.

(3) Programul de lucru stabilește criteriile 
pe baza cărora se evaluează propunerile de 
acțiuni indirecte în cadrul schemelor de 
finanțare și se selectează proiectele. 
Criteriile se referă la excelență, impact și 
implementare. Se pot stabili, în continuare 
sau în completare, cerințe, ponderi și 
praguri suplimentare clar justificate în 
cadrul programului de lucru.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I A – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și dezvoltare în 
sprijinul construirii ITER vor fi desfășurate 

Activitățile de cercetare și dezvoltare în 
sprijinul construirii ITER vor fi desfășurate 
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în cadrul asociațiilor pentru fuziune și al 
întreprinderilor europene. Printre aceste 
activități se va număra dezvoltarea și
testarea de componente și sisteme.

în cadrul asociațiilor pentru fuziune și al 
întreprinderilor europene. Printre aceste 
activități se va număra dezvoltarea, testarea 
și validarea de componente și sisteme 
fiabile.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I A – punctul 4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– studii cu privire la aspectele sociologice 
și economice ale producerii de energie de 
fuziune și acțiuni de promovare a 
conștientizării și înțelegerii fuziunii de 
către publicul larg.

- studii cu privire la aspectele sociologice 
și economice ale producerii de energie de 
fuziune și acțiuni de promovare a 
conștientizării și înțelegerii fuziunii de 
către publicul larg. Se va acorda o atenție 
specială pentru a garanta comunicarea 
către public a informațiilor 
corespunzătoare și se vor pune în aplicare 
acțiuni specifice pentru a asigura 
eficiența comunicării și a programului de 
informare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I B  – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul global este să se sporească în 
special gradul de securitate, performanța, 
eficiența utilizării resurselor și randamentul 
fisiunii nucleare și ale utilizărilor radiației 
în industrie și în medicină. Se vor realiza 
acțiuni indirecte privind fisiunea nucleară 
și protecția împotriva radiațiilor în cinci 
domenii principale de activitate, detaliate 

Obiectivul global este să se sporească în 
special gradul de securitate, performanța, 
eficiența utilizării resurselor și randamentul 
fisiunii nucleare și ale utilizărilor radiației 
în industrie și în medicină. Se vor realiza 
acțiuni indirecte privind fisiunea nucleară 
și protecția împotriva radiațiilor în cinci 
domenii principale de activitate, detaliate 
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mai jos. Există legături importante cu 
cercetarea din cadrul celui de-al șaptelea 
Program-cadru al Uniunii, adoptat prin 
Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, în special în 
domeniul energiei, al standardelor 
europene, al educației și formării, al 
protecției mediului, al sănătății, al științei 
materialelor, al guvernanței, al 
infrastructurilor comune, al culturii privind 
protecția fizică și radiologică și securitatea. 
Colaborarea internațională va fi un aspect 
esențial al activităților în multe din 
domeniile de activitate, în special în 
privința sistemelor nucleare avansate aflate 
în curs de investigare în cadrul Forumului 
internațional Generația IV.

mai jos. Există legături importante cu 
cercetarea din cadrul celui de-al șaptelea 
Program-cadru al Uniunii, adoptat prin 
Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, în special în 
domeniul energiei, al standardelor 
europene, al educației și formării, al 
protecției mediului, al sănătății, al științei 
materialelor, al guvernanței, al 
infrastructurilor comune, al culturii privind 
protecția fizică și radiologică și securitatea. 
Colaborarea internațională va fi un aspect 
esențial al activităților în multe din 
domeniile de activitate, în special în 
privința sistemelor nucleare avansate aflate 
în curs de investigare în cadrul Forumului 
internațional Generația IV. Durata de viață 
tipică pentru care a fost proiectată 
generația curentă de centrale nucleare 
care funcționează în Europa este de 40 de 
ani și se ia în considerare posibilitatea de 
a se prelungi această durată. Centralele 
de generație III și viitoarele centrale 
sigure de generație IV urmăresc obținerea 
unei durate de viață de 60 de ani sau mai 
lungă și reducerea costurilor de 
funcționare și de întreținere datorate 
procesului de îmbătrânire.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I B – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Există o nevoie clară de a consolida 
colaborarea cu AIEA în ceea ce privește 
normele de siguranță aplicabile tuturor 
instalațiilor și activităților din domeniul 
nuclear. Aceste norme ar trebui aplicate 
pe scară largă de designeri, producători și 
operatori în domeniile producției de 
electricitate, medicinei, industriei, 
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cercetării și educației.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I B – punctul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Depozitarea geologică 1. Toate formele de depozitare, inclusiv 
depozitarea geologică

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I B – punctul 1 – Obiective

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin cercetarea orientată către 
implementare, stabilirea unei baze 
științifice și tehnice solide pentru 
demonstrarea tehnologiilor și siguranței 
depozitării în formațiunile geologice a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive cu durată lungă de viață, 
precum și promovarea dezvoltării unei 
viziuni europene comune cu privire la 
principalele aspecte legate de gestionarea și 
eliminarea deșeurilor.

Prin cercetarea orientată către 
implementare, stabilirea unei baze 
științifice și tehnice solide pentru 
demonstrarea tehnologiilor și siguranței 
depozitării în formațiunile geologice a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive cu durată lungă de viață, 
inclusiv a deșeurilor cu durată lungă de 
viață rezultate în urma dezafectării 
centralelor nucleare civile și a aplicațiilor 
cu radioizotopi din medicină, industrie, 
agricultură, cercetare și activitățile 
educaționale, precum și promovarea 
dezvoltării unei viziuni europene comune 
cu privire la principalele aspecte legate de 
gestionarea și eliminarea deșeurilor.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă – Titlul I B – punctul 1 – Activități

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarea geologică: Studii tehnice și 
demonstrarea conceptelor de depozitare, 
caracterizarea in situ a rocilor de 
depozitare (în laboratoare de cercetare a 
subsolului atât generice, cât și specifice 
locului), înțelegerea mediului de 
depozitare, studii cu privire la procesele 
relevante care au loc în apropiere (forma 
deșeurilor și barierele artificiale) și în 
depărtare (roca de bază și căi către 
biosferă), dezvoltarea de metodologii 
robuste pentru evaluarea performanței și 
siguranței și investigarea aspectelor de 
guvernanță și societale legate de acceptarea 
de către opinia publică.

Depozitarea geologică: Studii tehnice și 
demonstrarea conceptelor de depozitare, 
caracterizarea in situ a rocilor de 
depozitare (în laboratoare de cercetare a 
subsolului atât generice, cât și specifice 
locului), înțelegerea mediului de 
depozitare, studii cu privire la procesele 
relevante care au loc în apropiere (forma 
deșeurilor și barierele artificiale) și în 
depărtare (roca de bază și căi către 
biosferă), dezvoltarea de metodologii 
robuste pentru evaluarea performanței și 
siguranței și investigarea aspectelor de 
guvernanță și societale legate de acceptarea 
de către opinia publică. Pentru a asigura o 
mai bună confinare în caz de evenimente 
neprevăzute, este necesar să se 
implementeze sisteme robuste care să 
mențină serviciul în moduri de operare la 
capacitate redusă.

Or. en


