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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 regulament al Consiliului privind Programul pentru 
cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de 
completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0812),

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

– 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 și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

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 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

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

mare atenție posibilă securității nucleare și, 
dacă este cazul, aspectelor legate de 
protecția fizică. De asemenea, trebuie să 
se acorde atenție țărilor terțe vecine 
Uniunii și aspectelor transfrontaliere ale 
securității nucleare care subliniază 
valoarea adăugată a Uniunii. 

Or. en

Justificare

Întotdeauna este importantă evidențierea eventualului risc prezentat de proliferarea nucleară 
și terorismul nuclear. Dat fiind caracterul radioactivității, este important, de asemenea, să se 
ia act de unele instalații nucleare care nu se află pe teritoriul Uniunii, dar care, eventual, ar 
putea să aibă un impact asupra acesteia.

Amendamentul 2

Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dat fiind pericolul redus, dar eventual al expunerii cercetătorilor și lucrătorilor din domeniul 
nuclear la materiale periculoase, ar trebui amintit faptul că Uniunea nu ar trebui să înceteze 
niciodată să încerce să îmbunătățească standardele de siguranță pentru cei implicați.

Amendamentul 3

Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cu toate că proiectul ITER va fi abordat în mare parte în cadrul unui act legislativ diferit, 
este responsabilitatea Parlamentului European să emită un semnal către Comisie și Consiliul 
Uniunii Europene asupra faptului că finanțarea proiectului ar trebui asigurată prin cadrul 
financiar multianual (CFM), astfel cum s-a procedat anterior. Comisia nu a propus niciun 
motiv logic pentru excluderea acestuia.

Amendamentul 4

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea suplimentării celorlalte 
priorități ale Uniunii pentru următoarele 
decenii, cadrul pentru cercetarea în 
domeniul fisiunii nucleare ar trebui să 
sprijine obiectivele și propunerile actuale 
ale Uniunii, cum ar fi planurile pentru 
tehnologii strategice (Planul SET), 
precum și „Foaia de parcurs privind 
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energia pentru 2050”. Respectivul cadru 
ar trebui să sprijine, de asemenea, 
Inițiativa industrială europeană pentru 
energie nucleară durabilă (ESNII). 
Cadrul ar trebui să completeze, de 
asemenea, propunerile mai ample ale 
Uniunii în ceea ce privește cooperarea cu 
țări terțe, în măsura în care acest lucru 
este posibil.

Or. en

Justificare

Este important ca respectivul cadru să acționeze pentru a completa prioritățile convenite și 
stabilite ale Uniunii. Cadrul ar trebui, de asemenea, să asigure în continuare sprijinul pentru 
Inițiativa industrială europeană pentru energie nucleară durabilă (ESNII) care a fost lansată 
în noiembrie 2010.

Amendamentul 5

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca fuziunea să devină o opțiune 
credibilă pentru producerea de energie 
electrică este necesar, în primul rând, să se 
finalizeze la timp și cu succes construcția 
ITER, care să înceapă să funcționeze. În al 
doilea rând, este necesar să se definească o 
foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în 
vederea producerii de energie electrică 
până în 2050. Pentru atingerea acestor 
obiective este necesar ca programul 
european de fuziune să fie redirecționat. 
Este necesar să se pună un accent mai 
puternic pe activitățile de sprijin pentru 
ITER. Această raționalizare ar trebui 
realizată fără a se pune în pericol poziția
de lider a Europei în cadrul comunității 
științifice din domeniul fuziunii.

(7) Pentru ca fuziunea să devină o opțiune 
credibilă pentru producerea de energie 
electrică este necesar, în primul rând, să se 
finalizeze la timp și cu succes construcția 
ITER, care să înceapă să funcționeze și să 
se continue sprijinirea activităților 
actualelor proiecte conexe și auxiliare, 
cum ar fi Joint European Torus (JET). În 
al doilea rând, este necesar să se definească 
o foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, 
în vederea producerii de energie electrică 
până în 2050. Pentru atingerea acestor 
obiective este necesar ca programul 
european de fuziune să fie redirecționat. 
Este necesar să se pună un accent mai 
puternic pe activitățile de sprijin pentru 
ITER, inclusiv pe asigurarea finanțării 
acestuia în CFM în totalitate și într-un 
climat de transparență. Garantarea 
finanțării în CFM va asigura 
angajamentul Comunității în favoarea 
succesului pe termen lung al proiectului 
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și va evita ulterior creșterea exponențială 
a costurilor. Menținerea poziției de lider a 
Europei în cadrul comunității științifice din 
domeniul fuziunii este un obiectiv esențial 
al acestui cadru.

Or. en

Justificare

Pe lângă ITER, există alte proiecte importante în domeniul energiei de fuziune, cum ar fi JET, 
care funcționează de ani de zile și reprezintă o sursă de cercetare importantă în curs cu 
privire la viitorul energiei de fuziune, înainte de data la care este programată lansarea 
proiectului ITER. Continuarea acestei cercetări este importantă pentru viabilitatea 
proiectului ITER.

Amendamentul 6

Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 7

Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar rolul Uniunii este acela de a 

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

dezvolta, în interesul tuturor statelor 
membre, un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora, 
în sectorul tehnologiilor de fisiune 
nucleară, cu un accent special pe securitate, 
protecție fizică, radioprotecție, inclusiv pe 
condiții de lucru îmbunătățite pentru cei 
care intră în contact direct cu materiale 
nucleare, precum și pe dezafectare 
nucleară și neproliferare. Pentru aceasta 
sunt necesare date științifice independente, 
la care JRC poate avea o contribuție 
esențială. Acest lucru a fost consacrat prin 
comunicarea Comisiei privind inițiativa 
emblematică din cadrul Strategiei 
Europa 2020 „O Uniune a Inovării”9, în 
care Comisia și-a formulat intenția de a 
consolida, prin intermediul JRC, 
argumentele științifice pentru formularea 
politicilor. JRC își propune să răspundă 
acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității nucleare 
și al protecției fizice pe prioritățile de 
politică ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Pe lângă standardele necesare privind condițiile de lucru, este important să se amintească 
faptul că dezafectarea nucleară este, de asemenea, de o importanță vitală pentru viitor.

Amendamentul 8

Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea aprofundării relației dintre 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Programul Euratom ar trebui să favorizeze 
o bună informare a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, facilitarea 

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

accesului la cunoștințele științifice, 
dezvoltarea unor agende de cercetare și 
inovare responsabile, care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile, și prin facilitarea 
participării acestora la activitățile din 
cadrul Programului Euratom. Aceasta ar 
trebui să includă promovarea atractivității 
carierelor din domeniul științific și al 
cercetării pentru noua generație de 
cercetători, în special dacă aceștia aparțin 
unor grupuri slab reprezentate în 
domeniul cercetării.

Or. en

Justificare

Deși există numeroși experți în domeniul cercetării nucleare în Uniune, este esențială 
angrenarea noii generații de cercetători în știința nucleară. Femeile sunt insuficient 
reprezentate în prezent în rândul cercetătorilor, precum și alte grupuri, situație care trebuie 
remediată.

Amendamentul 9

Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Programul Euratom ar trebui să 
urmărească să promoveze atractivitatea 
profesiei de cercetător în Uniune, 
urmărind obiectivul general de a crește 
vizibilitatea științei în cadrul societății, 
dar și obiectivul de a preveni orice lipsă 
de personal calificat în Uniune sau orice 
„export de inteligență” din Uniune către 
țările terțe. Deși, în prezent, Uniunea 
dispune de numeroși experți, este de o 
importanță vitală să se formeze o nouă 
generație de cercetători în domeniul 
nuclear care să acopere toate aspectele 
cercetării nucleare. Programul Euratom 
va urmări, de asemenea, la toate 
nivelurile, să ofere o valoare adăugată 
europeană tuturor celor care urmăresc să 
participe la cercetarea nucleară. Ar 
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trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

Or. en

Amendamentul 10

Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea 
Programului Euratom cu fondurile din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii-cheie în care 
cercetarea și inovarea ar putea contribui la 
obiectivele mai ample privind 
competitivitatea Uniunii. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită implicării 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor). Necesitatea creșterii absorbției 
finanțării comunitare disponibile de către 
IMM-uri trebuie să se aplice pentru cele 
care lucrează în domeniul cercetării 
nucleare, astfel cum se aplică în alte 
domenii. Cadrul Euratom ar trebui să 
sprijine IMM-urile pe parcursul tuturor 
etapelor lanțului de inovare, în special 
activitățile mai apropiate de piață, printre 
altele, prin utilizarea de instrumente 
financiare inovatoare. Acest sprijin ar 
trebui să includă instrumentul dedicat 
IMM-urilor și toate instrumentele 
financiare revizuite care ar trebui să 
asigure măsuri corespunzătoare pentru 
eliberarea întregului potențial de inovare 
al IMM-urilor și care vor deveni
disponibile prin programul de finanțare 
Orizont 2020, precum și prin programe 
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similare, precum Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și 
întreprinderile mici și mijlocii (2014-
2020) (COSME).

Or. en

Justificare

Programul Orizont 2020 vizează îmbunătățirea situației IMM-urilor pe întreg teritoriul 
Uniunii. IMM-urile sunt un element-cheie în crearea de locuri de muncă în Uniune, dar se 
confruntă adesea cu dificultăți legate de accesarea finanțării acordate de Uniune din cauza 
sarcinii administrative și sunt în mod frecvent slab reprezentate în domeniul cercetării 
nucleare. Atunci când se numesc grupuri de experți independenți, ar trebui să se ia măsuri 
adecvate la toate nivelurile pentru a se asigura un echilibru rezonabil între industrie, IMM-
uri și mediul academic. În special, IMM-urile nu trebuie să aibă acces doar la instrumentele 
destinate IMM-urilor, ci această simplificare ar trebui să crească potențialul IMM-urilor.

Amendamentul 11

Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar ca Programul Euratom
să promoveze cooperarea, în special în 
domeniul securității, cu țări terțe, pe baza 
principiilor de interes comun și de avantaj
reciproc.

(17) Programul ar trebui, în special, să 
țină seama de toate instalațiile nucleare 
din țările terțe vecine Uniunii, mai ales 
dacă acestea sunt situate într-o zonă în 
care există riscul producerii de dezastre 
naturale.  Cooperarea internațională în 
domeniul energiei nucleare ar trebui să 
cuprindă instrumente corespunzătoare 
pentru asigurarea obligațiilor financiare 
reciproce. Aceasta trebuie să includă 
contracte de cooperare și obligații 
financiare reciproce.

Or. en

Justificare

Președintele Van Rompuy a afirmat în cadrul Summitului pentru securitate nucleară de la 
Seul din 2012 că ar dori să asiste la apariția unei „culturi globale a securității”. Este 
important ca Uniunea să contribuie la toate încercările de creștere a standardelor de 
securitate nucleară la nivel mondial.
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Amendamentul 12

Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consiliul European din 
4 februarie 2011 a recunoscut necesitatea 
unei noi abordări a activităților de control 
și de gestionare a riscurilor în finanțarea 
cercetării în Uniune și a cerut realizarea 
unui nou echilibru între încredere și control 
și între asumarea de riscuri și evitarea 
acestora. Parlamentul European, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 
referitoare la simplificarea punerii în 
aplicare a programelor-cadru pentru 
cercetare11, solicită o schimbare pragmatică 
în vederea simplificării administrative și 
financiare și consideră că gestionarea 
finanțării cercetării în Uniune ar trebui să 
se bazeze mai mult pe încredere și toleranță 
față de risc în raport cu participanții.

(19) Consiliul European din 
4 februarie 2011 a recunoscut necesitatea 
unei noi abordări a activităților de control 
și de gestionare a riscurilor în finanțarea 
cercetării în Uniune și a cerut realizarea 
unui nou echilibru între încredere și control 
și între asumarea de riscuri și evitarea 
acestora. Parlamentul European a solicitat 
în numeroase rânduri o reorientare în 
direcția unei simplificări administrative și 
financiare mult mai importante. În 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 
referitoare la simplificarea punerii în 
aplicare a programelor-cadru pentru 
cercetare11, Parlamentul European solicită 
o schimbare pragmatică în vederea 
simplificării administrative și financiare și 
consideră că gestionarea finanțării 
cercetării în Uniune ar trebui să se bazeze 
mai mult pe încredere și toleranță față de 
risc în raport cu participanții. Programul 
Euratom ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de preocupările și 
recomandările comunității de cercetători, 
astfel cum sunt exprimate în „Evaluarea 
interimară a celui de-al șaptelea program-
cadru” din 12 noiembrie 2010 a Grupului 
de experți, precum și în Carta verde a 
Comisiei din 9 februarie 2011: „De la 
provocări la oportunități către crearea 
unui cadru strategic comun pentru 
finanțarea cercetării și inovării în UE”. 

Or. en

Justificare

Cadrul ar trebui să urmeze agenda de simplificare a programului Orizont 2020 și va respecta 
regulamentul privind regulile de participare. Se speră că acest lucru va elibera IMM-urile, 
universitățile și alți factori de o mare parte a sarcinii administrative a programelor-cadru 
anterioare, va facilita elaborarea de propuneri și gestionarea proiectelor și ar trebui să se 
țină seama de posibilitatea unui „excluderi voluntare” pentru anumite tipuri de participanți 
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precum universitățile și organizațiilor nonprofit care au adoptat deja un sistem de 
contabilizare a costurilor totale. 

Amendamentul 13

Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Cadrul juridic actual ar trebui 
discutat ca urmare a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și a consolidării 
rolului atribuit Parlamentului European 
în ceea ce privește procedura bugetară.

Or. en

Justificare

Tratatul de la Lisabona a acordat Parlamentului competențe egale cu cele ale Consiliului în 
ceea ce privește adoptarea bugetului Uniunii Europene. Parlamentul European a adoptat 
propunerea care face obiectul procedurii 2011/0046(NLE) în 2011, prin care s-a solicitat 
demararea procesului de modificare a Tratatului Euratom pentru a consolida dispozițiile 
acestuia referitoare la informarea Parlamentului European și la drepturile de colegislator 
ale acestuia cu privire la aspectele legate de cercetare și mediu din cadrul Euratom pentru a 
facilita, printre altele, viitoarele proceduri bugetare.

Amendamentul 14

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să stimuleze radioprotecția; (d) să stimuleze radioprotecția și să 
urmărească să mențină cel mai ridicat 
nivel al condițiilor de lucru pentru cei 
care lucrează în contact direct cu 
materiale nucleare;

Or. en

Amendamentul 17

Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să promoveze inovarea și 
competitivitatea industrială;

(g) să promoveze inovarea și poziția de 
lider industrial a Europei în domeniile 
fisiunii și fuziunii;
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Or. en

Justificare

Uniunea este considerată în prezent o zonă care exercită un rol de lider în ceea ce privește 
expertiza atât pentru fuziune, cât și pentru fisiune; este important ca acest statut să nu se 
piardă și să poată fi folosit pentru a contribui la atragerea de noi cercetători și noi investiții.

Amendamentul 18

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să sprijine prioritățile specificate ale 
programului Orizont 2020: excelența 
științifică, poziția de lider în sectorul 
industrial și provocările societale;

Or. en

Justificare

Cele trei obiective ale programului Orizont 2020, și anume excelența științifică, poziția de 
lider în sectorul industrial și abordarea marilor provocări societale, sunt toate sprijinite de 
cercetarea nucleară.

Amendamentul 19

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să îmbunătățească securitatea nucleară, 
respectiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, pregătirea pentru situații de 
urgență și condiții de lucru pentru cei care 
lucrează în contact direct cu materiale 
nucleare;

Or. en
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Amendamentul 20

Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să încurajeze gestionarea cunoștințelor, 
educația și formarea;

(d) să încurajeze gestionarea cunoștințelor, 
educația și formarea, inclusiv creșterea 
interesului față de cercetarea nucleară în 
rândul oamenilor de știință europeni, 
precum și atragerea celor din afara 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 21

Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să sprijine politica Uniunii în materie de 
securitate nucleară și protecție fizică, 
precum și evoluția legislației conexe a 
Uniunii.

(e) să sprijine politica Uniunii în materie de 
securitate nucleară și protecție fizică, 
precum și evoluția legislației conexe a 
Uniunii, inclusiv depunerea de eforturi 
pentru elaborarea de standarde de 
securitate nucleară recunoscute la nivel 
internațional pentru reactoarele de 
fisiune; 

Or. en

Justificare

Programul-cadru pentru fisiune ar trebui să continue, de asemenea, să sprijine reactoarele 
demonstrative care funcționează pe teritoriul Uniunii, care se pregătesc pentru viitoarele 
reactoare de fisiune.

Amendamentul 22

Articolul 3 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să rezolve orice lipsă de personal 
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calificat în materie de expertiză nucleară 
și să prevină orice scurgere viitoare de 
competențe sau orice „export de 
inteligență” în rândul oamenilor de știință 
din domeniul nuclear din Uniune;

Or. en

Amendamentul 23

Articolul 3 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să completeze toate îmbunătățirile 
necesare în materie de siguranță sugerate 
ca urmare a rezultatelor testelor de 
rezistență efectuate la toate reactoarele 
nucleare din Uniune și țările terțe 
învecinate;

Or. en

Justificare

În 2011 au fost efectuate teste de rezistență la toate centralele nucleare din Uniune ca urmare 
a accidentului de la centrala nucleară Fukushima Dai-ichi din Japonia. Ca urmare a 
rezultatelor testelor de rezistență este important ca acest cadru să sprijine toate eforturile 
Uniunii care urmăresc îmbunătățirea siguranței centralelor.

Amendamentul 24

Articolul 3 – alineatul 3 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) să sprijine agenda de simplificare a 
programului Orizont 2020, reducând 
sarcinile administrative ale cadrelor 
anterioare, în special pentru IMM-uri, 
universități și institute de cercetare mai 
mici. 

Or. en
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Amendamentul 25

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Programul Euratom este pus în aplicare 
în așa fel încât să se asigure că prioritățile 
și activitățile sprijinite sunt relevante 
pentru evoluția necesităților și că se ține 
seama de caracterul evolutiv al științei, 
tehnologiei, inovării, al elaborării 
politicilor, al piețelor și al societății, 
precum și de urmările directe ale 
incidentelor de siguranță nucleară, oricât 
de improbabile ar putea fi acestea.

Or. en

Amendamentul 26

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 28

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Proiectul ITER este inclus în cadru și 
finanțat din CFM în mod complet și 
transparent. 

Or. en

Justificare

Proiectul ITER ar trebui finanțat din CFM astfel încât să se evite orice impresie de 
dezangajare din proiect, care ar putea fi considerată drept prejudiciabilă interesului 
Comunității. Succesul pe termen scurt al proiectului ITER ar fi mai bine asigurat prin 
continuarea finanțării acestuia prin CFM.

Amendamentul 29

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni directe, 724,319 milioane EUR. (c) acțiuni directe, [724,319 milioane 
EUR.]

Or. en

Justificare

Suma totală va face obiectul negocierilor CFM. Cifrele totale alocate fuziunii, fisiunii și 
acțiunilor directe nu ar trebui să fie reduse față de cele specificate aici în proiectul de text, cu 
toate acestea cifra aferentă fisiunii nu include ITER, iar cifra aferentă fisiunii nu pare a fi 
nici pe departe suficientă.

Amendamentul 30

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aceste cheltuieli proiectate sunt prea mari. Cheltuielile administrative ale Comisiei nu sunt, 
în mod normal, mai mari de 8 % pentru majoritatea propunerilor similare. Comisia nu a 
furnizat nicio justificare pentru această creștere semnificativ de mare.

Amendamentul 31

Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comunitatea utilizează în continuare 
fondurile structurale pentru cercetarea 
nucleară și asigură alinierea fondurilor la 
prioritățile comunitare din domeniul 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 32

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programele care vizează dezvoltarea 
cercetării novatoare atât actuale, cât și în 
fază de proiect ar trebui deschise pentru a 
permite înscrierea cercetării nucleare pe 
lista lor de categorii de cercetare 
aplicabile. Programul Eurostars al rețelei 
Eureka și acțiunile Marie Curie ar trebui 
să își extindă regulile de participare 
pentru a permite IMM-urilor implicate în 
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cercetarea nucleară să participe.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt esențiale pentru economia Europei, dar sunt adesea slab reprezentate când 
vine vorba de cercetarea nucleară. Este important ca anumite programe ale Uniunii 
concepute să îmbunătățească situația IMM-urilor să nu le excludă pe cele din domeniul 
cercetării nucleare.

Amendamentul 33

Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Programul Euratom asigură promovarea 
eficace a egalității de gen și a dimensiunii 
de gen și sprijină obiectivul programului 
Orizont 2020 de a aborda genul ca o 
chestiune transversală în vederea 
rectificării dezechilibrelor dintre bărbați 
și femei.

Or. en

Justificare

Se speră ca, din ținta proiectată privind studenții la doctorat și cercetătorii postdoctoranzi 
implicați în proiectele de fisiune și programul de fuziune ale Euratom, cel puțin 20 % să fie 
femei .

Amendamentul 34

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele de lucru iau în considerare 
starea de fapt în domeniul științei, 
tehnologiei și al inovării la nivel național, 
al Uniunii și internațional, precum și 
evoluțiile relevante în materie de politici, 
piață și societate. Programele de lucru se 
actualizează după cum este cazul.

(3) Programele de lucru iau în considerare 
starea de fapt în domeniul științei, 
tehnologiei și al inovării la nivel național, 
al Uniunii și internațional, precum și 
evoluțiile relevante în materie de politici, 
piață și societate. Programele de lucru se 
actualizează după cum este cazul, ținând 
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seama de țintele și obiectivele 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 35

Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită asigurării 
unei participări adecvate la Programul 
Euratom a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM), precum și impactului inovării 
asupra acestora. Evaluările cantitative și 
calitative ale participării IMM-urilor sunt 
efectuate în cadrul acordurilor de evaluare 
și monitorizare.

(1) Se va acorda o atenție deosebită 
asigurării unei participări adecvate la 
Programul Euratom a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM), precum și impactului 
inovării asupra acestora. Evaluările 
cantitative și calitative ale participării 
IMM-urilor sunt efectuate în cadrul 
acordurilor de evaluare și monitorizare.

(2) Date fiind importanța sectorului IMM-
urilor pentru economia europeană și 
actuala reprezentare insuficientă a IMM-
urilor în industria nucleară, cadrul 
sprijină toate eforturile de a ușura sarcina 
administrativă plasată asupra IMM-
urilor, în conformitate cu obiectivele 
programului Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Ar trebui subliniată importanța IMM-urilor, având în vedere rolul acestora pentru economia 
europeană, dar și pentru că au fost expuse unui risc semnificativ pe perioada crizei recente.

Amendamentul 36

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) combaterii tuturor formelor de 
proliferare nucleară și de trafic de materii 
nucleare.
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Or. en

Justificare

Ar trebui susținute toate eforturile depuse la nivel internațional în vederea combaterii 
traficului de proliferare nucleară. Cu toate că nu au fost elaborate încă standarde 
internaționale comune de securitate, UE ar trebui să continue să sprijine toate eforturile de 
elaborare de standarde internaționale comune similare celor care există în Uniune.

Amendamentul 37

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sprijinirii eforturilor internaționale 
în ceea ce privește elaborarea de 
standarde internaționale comune de 
siguranță.

Or. en

Justificare

Cu toate că nu au fost elaborate încă standarde internaționale comune de securitate, UE ar 
trebui să continue să sprijine toate eforturile de elaborare de standarde internaționale 
comune similare celor care există în Uniune.

Amendamentul 38

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) aducerii unei contribuții la 
îmbunătățirea schimbului de cunoștințe.

Or. en

Justificare

Cu toate că nu au fost elaborate încă standarde internaționale comune de securitate, UE ar 
trebui să continue să sprijine toate eforturile de elaborare de standarde internaționale 
comune similare celor care există în Uniune.
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Amendamentul 39

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită tuturor 
reactoarelor și instalațiilor nucleare 
situate în țări terțe, dar care sunt din 
punct de vedere geografic foarte apropiate 
de teritoriile statelor membre, în special în 
cazul în care sunt situate în aproprierea 
zonelor geografice și geologice 
periculoase.

Or. en

Amendamentul 40

Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative vizând o sensibilizare sporită 
și facilitarea accesului la finanțare în 
temeiul Programului Euratom, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți a căror reprezentare este 
insuficientă;

(a) inițiative vizând o sensibilizare sporită 
și facilitarea accesului la finanțare în 
temeiul Programului Euratom, în special
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți a căror reprezentare este 
insuficientă și, în special, pentru IMM-uri 
în vederea creșterii absorbției finanțării 
disponibile și a participării acestora la 
programe corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 41

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Inițiativele prin care se urmărește 
creșterea simplificării în ceea ce privește 
participarea sunt comunicate tuturor 
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participanților, inclusiv IMM-urilor și 
instituțiilor academice.

Or. en

Amendamentul 42

Anexa I – partea 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Euratom trebuie să consolideze 
cadrul de cercetare și inovare în domeniul 
nuclear și să coordoneze eforturile de 
cercetare ale statelor membre, evitându-se 
astfel duplicarea acestora, menținându-se 
masa critică în domenii-cheie și 
asigurându-se utilizarea optimă a finanțării 
publice.

Programul Euratom trebuie să consolideze 
cadrul de cercetare și inovare în domeniul 
nuclear și să coordoneze eforturile de 
cercetare ale statelor membre, evitându-se 
astfel duplicarea acestora, asigurându-se 
valoarea adăugată a Uniunii, menținându-
se competențele-cheie și masa critică în 
domenii-cheie și asigurându-se utilizarea 
optimă a finanțării publice.

Or. en

Amendamentul 43

Anexa I – partea 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

DEMO și a celor ulterioare. Acest lucru 
necesită o colaborare strânsă între întreaga 
comunitate de fuziune din cadrul Uniunii, 
Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 44

Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Sprijinirea activităților pentru realizarea 
comună a proiectului ITER în calitate de 
infrastructură de cercetare internațională. 
Comunitatea va avea o responsabilitate 
specială în cadrul Organizației ITER, în 
calitate de gazdă a proiectului, și își va 
asuma un rol de conducere, în special în 
ceea ce privește pregătirea locației, 
înființarea Organizației ITER, 
managementul și dotarea cu personal a 
acesteia, precum și sprijinul tehnic și 
administrativ general;
Sprijinirea activităților convenite în 
XXXX/XXX/UE în vederea gestionării 
proiectului.

Or. en

Amendamentul 45

Anexa I – partea 2 – punctul 2.1 – litera i – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea tuturor eforturilor pentru a 
continua activitatea JET ulterior 
sfârșitului, prevăzut în 2015, al etapei 
experimentale și sprijinirea, dacă este 
posibil, a tuturor eforturilor care vizează 
atragerea de parteneri internaționali 
pentru a contribui la asigurarea unei 
finanțări suplimentare. Aceste eforturi ar 
trebui să includă acorduri reciproce 
pentru viitoarea implicare a UE în DEMO 
și în alte reactoare de fuziune planificate.

Or. en

Justificare

Întrucât proiectul ITER nu este programat să funcționeze până în 2020 cel mai devreme, nu 
are rost să se finalizeze activitățile JET cu cinci ani înainte de cea mai timpurie dată 
prevăzută pentru funcționarea ITER.

Amendamentul 46

Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile nucleare ale JRC vor sprijini 
punerea în aplicare a 
directivelor 2009/71/Euratom28 și 
2011/70/Euratom29 , precum și concluziile 
Consiliului prin care se acordă prioritate 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și protecție fizică atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel internațional. 
Îndeosebi, JRC trebuie să mobilizeze 
capacitatea și expertiza necesare pentru a 
contribui la evaluarea și la îmbunătățirea 
securității instalațiilor nucleare și la 
utilizarea energiei nucleare în scopuri 
pașnice și la aplicații altele decât cele de 
fisiune, să furnizeze o bază științifică 
pentru legislația relevantă a Uniunii, 
precum și să răspundă, dacă este necesar, 
în limitele mandatului și competențelor 

Activitățile nucleare ale JRC vor sprijini 
punerea în aplicare a directivelor 
2009/71/Euratom28 și 2011/70/Euratom29 , 
precum și concluziile Consiliului prin care 
se acordă prioritate celor mai înalte 
standarde de securitate nucleară și protecție 
fizică atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
internațional. Îndeosebi, JRC trebuie să 
mobilizeze capacitatea și expertiza 
necesare pentru a contribui la evaluarea și 
la îmbunătățirea securității instalațiilor 
nucleare și la utilizarea energiei nucleare în 
scopuri pașnice și la aplicații altele decât 
cele de fisiune, să furnizeze o bază 
științifică pentru legislația relevantă a 
Uniunii, precum și să răspundă, dacă este 
necesar, în limitele mandatului și 
competențelor sale, la incidente și 



PE489.630v01-00 30/38 PR\903020RO.doc

RO

sale, la incidente și accidente nucleare. În 
acest scop, JRC va desfășura activități de 
cercetare și va realiza evaluări, va furniza 
referințe și standarde și va oferi activități 
specializate de formare și educație. Se va 
căuta realizarea de sinergii cu Platforma 
tehnologică în sectorul energiei nucleare 
sustenabile (Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform – SNETP) și, după 
caz, cu alte inițiative transversale.

accidente nucleare. În acest scop, JRC va 
desfășura activități de cercetare și va 
realiza evaluări, va furniza referințe și 
standarde și va oferi activități specializate 
de formare și educație. Se va căuta 
realizarea de sinergii cu Platforma 
tehnologică în sectorul energiei nucleare 
sustenabile (Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform – SNETP) și, după 
caz, cu alte inițiative transversale. JRC ține 
cont de rezultatele publicate ale „testelor 
de rezistență” efectuate în 2011 la toate 
reactoarele nucleare actuale în 
conformitate cu reglementările Uniunii.

Or. en

Justificare

Acesta ar trebui, de asemenea, să fie în conformitate cu reglementările Uniunii discutate în 
prezent, cum ar fi Instrumentul privind cooperarea în materie de securitate nucleară 2007-
2013 XXXXX/XXXX/EU

Amendamentul 47

Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea securității nucleare, 
inclusiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, pregătirea pentru situații de 
urgență

(a) îmbunătățirea securității nucleare, 
inclusiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, îmbunătățirea condițiilor de 
lucru pentru persoanele care lucrează cu 
materiale nucleare, pregătirea pentru 
situații de urgență

Or. en

Amendamentul 48

Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera c – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC va continua să dezvolte baza de 
cunoștințe științifice privind securitatea 
nucleară și protecția fizică. Un accent 
deosebit va fi pus pe cercetarea privind 
proprietățile fundamentale și 
comportamentul actinidelor, precum și pe 
materialele de structură și pe materialele 
nucleare. În sprijinul standardizării la 
nivelul UE, JRC va furniza cele mai 
recente standarde nucleare, date și 
măsurători de referință, inclusiv în ceea ce 
privește dezvoltarea și punerea în aplicare 
a bazelor de date și a instrumentelor de 
evaluare pertinente. JRC va sprijini 
dezvoltarea ulterioară a aplicațiilor 
medicale, și anume a noilor terapii ale 
cancerului, bazate pe iradierea cu particule 
alfa.

JRC va continua să dezvolte baza de 
cunoștințe științifice privind securitatea 
nucleară și protecția fizică. Un accent 
deosebit va fi pus pe cercetarea privind 
proprietățile fundamentale și 
comportamentul actinidelor, precum și pe 
materialele de structură și pe materialele 
nucleare. În sprijinul standardizării la 
nivelul UE, JRC va furniza cele mai 
recente standarde nucleare, date și 
măsurători de referință, inclusiv în ceea ce 
privește dezvoltarea și punerea în aplicare 
a bazelor de date și a instrumentelor de 
evaluare pertinente. JRC va sprijini 
dezvoltarea ulterioară a aplicațiilor 
medicale, și anume a noilor terapii ale 
cancerului, bazate pe iradierea cu particule 
alfa. JRC ține cont de obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020 și 
trebuie să evite lacunele în materie de 
competențe sau un „export de inteligență” 
la nivel european.

Or. en

Amendamentul 49

Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 50

Anexa I – partea 2 – punctul 2.2 – litera e – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca agent de implementare al Euratom în 
cadrul Forumului Internațional Generația 
IV (GIF), JRC va coordona în continuare 
contribuția Euratom la GIF. JRC va 
continua și va dezvolta colaborarea 
internațională în materie de cercetare cu 
țări și organizații care reprezintă parteneri-
cheie (AIEA, OCDE/AEN) în scopul de a 
promova politicile UE în materie de 
securitate nucleară și protecție fizică.

Ca agent de implementare al Euratom în 
cadrul Forumului Internațional Generația 
IV (GIF), JRC coordonează în continuare 
contribuția Euratom la GIF. JRC continuă
și dezvoltă colaborarea internațională în 
materie de cercetare cu țări și organizații 
care reprezintă parteneri-cheie (AIEA, 
OCDE/AEN) în scopul de a promova 
politicile UE în materie de securitate 
nucleară și protecție fizică și de a sprijini 
eforturile internaționale de elaborare a 
unor  standarde mai ridicate.

Or. en

Amendamentul 51

Anexa I – partea 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea realizării obiectivelor sale 
generale, Programul Euratom va sprijini
activitățile complementare (directe și 
indirecte, de coordonare și de stimulare a 
programării în comun) care asigură 
sinergia eforturilor de cercetare pentru 
identificarea de soluții pentru provocările 
comune (cum ar fi cele din domeniul 
materialelor, al tehnologiilor de răcire, al 
datelor nucleare, al modelării și simulării, 
al manipulării la distanță, al gestionării 
deșeurilor și al radioprotecției).

În vederea realizării obiectivelor sale 
generale, Programul Euratom sprijină
activitățile complementare (directe și 
indirecte, de protecție a lucrătorilor, de 
coordonare și de stimulare a programării în 
comun) care asigură sinergia eforturilor de 
cercetare pentru identificarea de soluții 
pentru provocările comune (cum ar fi cele 
din domeniul materialelor, al tehnologiilor 
de răcire, al datelor nucleare, al modelării 
și simulării, al manipulării la distanță, al 
gestionării deșeurilor și al radioprotecției).

Or. en
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Amendamentul 52

Anexa I – partea 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Euratom poate contribui la 
mecanismul de împrumut și la mecanismul 
de capitaluri proprii dezvoltate în temeiul 
Programului-cadru Orizont 2020, care vor 
trebui extinse pentru a include obiectivele 
menționate la articolul 3.

Programul Euratom poate contribui la 
mecanismul de împrumut și la mecanismul 
de capitaluri proprii dezvoltate în temeiul 
Programului-cadru Orizont 2020, care vor 
trebui extinse pentru a include obiectivele 
menționate la articolul 3, precum și pentru 
a spori vizibilitatea și participarea IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 53

Anexa II – partea 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 54

Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

îmbunătățirea securității nucleare, 
respectiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, precum și pregătirea pentru 
situații de urgență;

îmbunătățirea securității nucleare, 
respectiv: securitatea combustibilului și a 
reactorilor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, precum și protecția 
lucrătorilor și pregătirea pentru situații de 
urgență;
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Or. en

Amendamentul 55

Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

prevenirea lipsei de personal calificat în 
domeniile-cheie științifice și inginerești

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond.

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals.

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field.

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed.
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures,

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support.

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.
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ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget.

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position..

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET.

Supporting the SET plan

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities.
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In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions.

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs.

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should 
be available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of 
participation existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, 
as well part of the Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful 
programme ought to have its budget revised upwards.

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout 
the Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs.
In its communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the 
uptake by SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to 
do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union.  To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase.
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International Co-operation

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets.

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.   

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


