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9.11.2011 A7-0360/30 

Amendamentul 30 
Fiona Hall 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 2.208.809.000; 

- cercetarea în domeniul energiei de 
fuziune 1.748.809.000; această cifră 
include fondurile necesare pentru 
continuarea programului JET din 
Culham; 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/31 

Amendamentul 31 
Michèle Rivasi 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Dat fiind faptul că tratatul de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice nu conferă 
Parlamentului European putere de 
codecizie în domeniul nuclear, este 
esențial să se găsească o nouă bază 
juridică pentru toată legislația viitoare din 
acest domeniu. 

Or. en 

Justificare 

Deciziile Consiliului în domeniul nuclear sunt adoptate din ce în ce mai des fără a se lua în 

considerare avizul Parlamentului European. Astfel, Consiliul a adoptat deja o poziție privind 

această propunere de decizie, fără a aștepta măcar propunerile de amendamente din ședința 

plenară. Un alt exemplu recent îl constituie Directiva privind gestionarea combustibilului 

uzat și a deșeurilor radioactive, în cazul căreia o decizie a fost luată fără a ține seama de 

avizul PE. 
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9.11.2011 A7-0360/32 

Amendamentul 32 
Michèle Rivasi 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Politica energetică pentru Europa 
recunoaște contribuția potențială a 
energiei nucleare în sfera competitivității, 
a reducerii emisiilor de CO2 și a 
securității aprovizionării. Planul strategic 
european privind tehnologiile energetice 
(Planul SET) prezentat în comunicarea 
Comisiei din 22 noiembrie 2007 intitulată 
„Planul strategic european privind 
tehnologiile energetice (Planul SET) – 
Către un viitor cu emisii reduse de 
carbon” accelerează dezvoltarea unui 
portofoliu de tehnologii cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Tehnologiile 
energeticii nucleare sunt incluse în acest 
portofoliu, deoarece au cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele în materie 
de energie și de combatere a schimbărilor 
climatice atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung 

(5) Prezenta propunere de decizie a fost 
adoptată de Comisia Europeană la 
7 martie 2011, cu patru zile înainte de 
catastrofa de la Fukushima și, prin 
urmare, propunerea de decizie nu ia în 
considerare aceste evenimente care au 
contribuit și vor contribui la schimbări 
drastice în politica energetică europeană. 

Or. en 

Justificare 

Nu există nicio justificare temeinică din partea Comisiei Europene pentru derogarea de la 

obligația de realizare a unei analize de impact. Totuși, Comisia propune ca toți contribuabilii 

europeni să plătească peste 2,5 miliarde de euro pentru doi ani de cercetare în domeniul 

nuclear. Nici consecințele catastrofelor din Japonia, și nici deciziile politice, precum cea a 
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Germaniei de a renunța la producția de energie nucleară, nu au mai fost evaluate de Comisia 

Europeană. 
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9.11.2011 A7-0360/33 

Amendamentul 33 
Michèle Rivasi 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Considerentul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În domeniul fuziunii, planul SET 
recunoaște importanța ITER și necesitatea 
implicării de timpuriu a industriei în 
pregătirea acțiunilor de demonstrație. 
DEMO, o centrală electrică de fuziune 
„de demonstrație” reprezintă un obiectiv 
strategic pe termen lung al cercetării în 
domeniul fuziunii. 

(7) Deși, în domeniul fuziunii, planul SET 
recunoaște importanța ITER, în cadrul 
comunității științifice există un consens 
general cu privire la faptul că filiera 
„fuziune” nu va putea fi viabilă din punct 
de vedere comercial până la sfârșitul 
secolului, sau chiar și mai târziu. 

Or. en 



 

AM\883118RO.doc  PE472.774v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
9.11.2011 A7-0360/34 

Amendamentul 34 
Michèle Rivasi 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Articolul 3 – alineatul 1 - partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Suma maximă pentru implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) este de 
2 560 270 000 EUR. Această sumă se alocă 
după cum urmează (în EUR): 

Suma maximă pentru implementarea 
Programului-cadru (2012-2013) este de 
100.000.000 EUR. Această sumă se alocă 
în exclusivitate unor scopuri de cercetare 
legate de protecția împotriva radiațiilor, 
scoaterea din funcțiune a instalațiilor 
nucleare, măsuri de securitate și 
neproliferarea materialelor nucleare, 
aplicații științifice (inclusiv medicale) și 
difuzarea către public a informațiilor cu 
privire la valorile radiațiilor din mediul 
înconjurător (aer, apă, sol). 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/35 

Amendamentul 35 
Michèle Rivasi 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Anexa I – partea I.A 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Text din Anexa I - partea I.A. eliminat 

Or. en 

Justificare 

Fuziunea ar putea fi viabilă din punct de vedere comercial în cel mai bun caz în următorii 80-

100 de ani și, prin urmare, nu poate contribui la securitatea energetică și climatică. 

Enormele sume bugetare alocate ITER și fuziunii nu sunt în consecință justificate și, de altfel, 

nici justificabile și, de aceea, trebuie mai degrabă orientate către domeniul sănătății sau al 

energiilor cu adevărat sustenabile. 
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9.11.2011 A7-0360/36 

Amendamentul 36 
Michèle Rivasi 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0360/2011 
Jan Březina 
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și 
de formare în domeniul nuclear 
COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Propunere de decizie 
Anexa I – partea II – secțiunea 2 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Energia nucleară va juca un rol strategic în 
mixul energetic al Uniunii pentru cel 
puțin încă o jumătate de secol, 
contribuind la atingerea obiectivului 
Uniunii privind emisiile de gaze cu efect 
de seră și la ameliorarea independenței, 
securității și diversității aprovizionării 
Uniunii cu energie. Acest lucru se poate 
realiza în condițiile asumării unor 
angajamente stricte cu privire la utilizarea 
responsabilă a energiei nucleare, avându-
se în vedere aspectele de securitate și 
protecție fizică și radiologică. 

Dacă energia nucleară joacă în continuare 
un rol în sectorul producerii de 
electricitate în anumite state membre, 
Uniunea trebuie să se îndrepte cu 
hotărâre către o economie fără energie 
nucleară. 

Or. en 

 
 


