
 

AM\1173531PT.docx  PE631.623v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

10.1.2019 A8-0406/31 

Alteração  31 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o 

período de 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Os acidentes nucleares graves 

podem pôr em perigo a saúde humana. 

Por conseguinte, os aspetos da segurança 

nuclear intrínseca e, quando adequado, os 

aspetos de segurança extrínseca que são 

tratados pelo Centro Comum de 

Investigação (JRC) devem merecer a 

máxima atenção possível no programa. 

Or. en 

Justificação 

Não devemos negligenciar as consequências dramáticas dos acidentes nucleares do passado. 

A alteração deriva do considerando 6 do recentemente publicado Regulamento (Euratom) 

2018/1563 do Conselho, de 15 de outubro de 2018, relativo ao Programa de Investigação e 

Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica (2019-2020) que complementa o 

Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020, e que revoga o Regulamento 

(Euratom) n.º 1314/2013 (L262). 
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10.1.2019 A8-0406/32 

Alteração  32 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o 

período de 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) A investigação sobre energia de 

fusão está a ser realizada de acordo com o 

Roteiro Europeu de Fusão, que define a 

investigação e o desenvolvimento 

necessários para constituir a base de uma 

central de energia de fusão para produção 

de eletricidade. De curto a médio prazo, o 

passo importante é a construção e 

exploração do ITER e um sólido programa 

de investigação no domínio da fusão que 

complemente as atividades europeias 

relativas ao ITER, a fim de apoiar as 

futuras operações do ITER e a 

preparação para a DEMO. 

(6) A construção e exploração do ITER 

não estão abrangidas pelo programa. 

Or. en 

Justificação 

O ITER é abrangido por outra base jurídica que não o Programa Euratom. Por conseguinte, 

é importante garantir que não haja confusão entre os dois programas de I&D. 
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10.1.2019 A8-0406/33 

Alteração  33 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o 

período de 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) As atividades desenvolvidas no 

âmbito do programa devem ter como 

objetivo a promoção da igualdade entre 

mulheres e homens no domínio da 

investigação e da inovação, abordando 

nomeadamente as causas subjacentes ao 

desequilíbrio entre os géneros, explorando 

todo o potencial dos investigadores de 

ambos os sexos e integrando a dimensão 

do género no conteúdo dos projetos, a fim 

de melhorar a qualidade da investigação e 

estimular a inovação. As atividades devem 

também visar a aplicação dos princípios 

relativos à igualdade entre mulheres e 

homens, conforme estabelecido nos 

artigos 2.º e 3.º do Tratado da União 

Europeia e no artigo 8.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE). 

Or. en 

Justificação 

O programa deve assegurar a promoção efetiva da igualdade de género e da dimensão do 

género nos conteúdos da investigação e inovação. 

A alteração provém do recentemente adotado Regulamento (Euratom) 2018/1563 do 

Conselho, de 15 de outubro de 2018, relativo ao Programa de Investigação e Formação da 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (2019-2020) que complementa o 

Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020, e que revoga o Regulamento 

(Euratom) n.º 1314/2013 (L262). 
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10.1.2019 A8-0406/34 

Alteração  34 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o 

período de 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 8.º-A 

 Igualdade de género 

 O programa deve assegurar a promoção 

efetiva da igualdade de género e da 

dimensão do género nos conteúdos da 

investigação e inovação. 

Or. en 

Justificação 

A alteração provém do recentemente adotado Regulamento (Euratom) 2018/1563 do 

Conselho, de 15 de outubro de 2018, relativo ao Programa de Investigação e Formação da 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (2019-2020) que complementa o 

Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020, e que revoga o Regulamento 

(Euratom) n.º 1314/2013 (L262). 
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10.1.2019 A8-0406/35 

Alteração  35 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o 

período de 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 8.º-B 

 Princípios éticos 

 1. Todas as atividades de investigação e 

inovação executadas no âmbito do 

programa devem respeitar os princípios 

éticos e a legislação nacional, da União e 

internacional pertinente, nomeadamente 

a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia e a Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos Humanos e 

das Liberdades Fundamentais e seus 

Protocolos Adicionais. 

 É prestada especial atenção ao princípio 

da proporcionalidade, ao direito à 

proteção da vida privada, ao direito à 

proteção dos dados pessoais, ao direito à 

integridade física e mental das pessoas, ao 

direito à não discriminação e à 

necessidade de garantir um nível elevado 

de proteção da saúde humana. 

   

 2. As atividades de investigação e 

inovação executadas no âmbito do 

programa incidem exclusivamente em 

aplicações civis. 

Or. en 
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Justificação 

A alteração provém do recentemente adotado Regulamento (Euratom) 2018/1563 do 

Conselho, de 15 de outubro de 2018, relativo ao Programa de Investigação e Formação da 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (2019-2020) que complementa o 

Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020, e que revoga o Regulamento 

(Euratom) n.º 1314/2013 (L262). 

 


