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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 6
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) As actividades de investigação 
apoiadas pelo presente programa específico 
devem ser realizadas de acordo com as 
disposições da Convenção de Aarhus, 
recentemente transposta para a legislação 
comunitária através do Regulamento (CE) 
n°.../..., de..., do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à aplicação das 
disposições da Convenção de Aarhus sobre 
o acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão e 
acesso à justiça em matéria de ambiente às 
instituições e órgãos comunitários1.
_________________
1 JO L…



PE 374.089v01-00 2/20 AM\614625PT.doc

PT

Or. es

Justificação

Além do respeito lógico pelos princípios éticos fundamentais recolhidos nos diferentes textos 
comunitários e, em particular, no Tratado EURATOM, a produção e tratamento da energia 
nuclear - especialmente no que respeita aos processos de cisão - devem ter lugar de acordo 
com as disposições da Convenção de Aarhus, recentemente transposta para a legislação 
comunitária através do Regulamento que actualmente se encontra já em fase de aprovação 
final pelo processo de co-decisão.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 7
Considerando 10

(10) O programa-quadro deverá contribuir 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável.

(10) O programa-quadro deverá ter como 
objectivo o desenvolvimento sustentável e a 
preservação da paz.

Or. es

Justificação

Não é demais referir que o programa-quadro e o programa específico EURATOM se devem
ao Tratado do mesmo nome, pelo qual se garante um nível elevado de segurança para a 
população, impedindo o uso ilícito de materiais nucleares destinados a objectivos civis com 
fins principalmente militares (tal como contemplado na declaração preliminar e no artigo 2º 
do Tratado).

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 8
Considerando 12

(12) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para prevenir irregularidades e fraudes e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
de 25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, no Regulamento (CE, Euratom) 
da Comissão nº 2342/2002, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras, no 

(12) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para prevenir irregularidades e fraudes e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
de 25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, no Regulamento (CE, Euratom) 
da Comissão nº 2342/2002, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras, no 
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Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2185/1996, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local efectuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades e no 
Regulamento (CE) nº 1074/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF) .

Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2185/1996, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local efectuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades e no 
Regulamento (CE) nº 1074/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF) .
Em qualquer caso, deve assegurar-se que 
quaisquer fundos recuperados das fraudes 
e irregularidades cometidas contra os 
regulamentos citados reverterão sempre 
para o mesmo programa-quadro e será
destinado principalmente à formação de 
pessoal de investigação e a actividades de 
divulgação científica.

Or. es

Justificação

Esta especificação impõe-se devido às limitações orçamentais que enfrenta o 7º 
programa-quadro e os programas específicos dele derivados.

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 9
Considerando 12

(12) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para prevenir irregularidades e fraudes e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
de 25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, no Regulamento (CE, Euratom) 
da Comissão nº 2342/2002, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 

(12) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para prevenir irregularidades e fraudes e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
de 25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, no Regulamento (CE, Euratom) 
da Comissão nº 2342/2002, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
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normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2185/1996, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local efectuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades e no 
Regulamento (CE) nº 1074/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF).

normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2185/1996, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local efectuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades e no 
Regulamento (CE) nº 1074/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF).

Todos os fundos recuperados com base nos 
regulamentos atrás mencionados devem ser 
atribuídos à implementação de actividades 
nos termos do programa-quadro.

Or. sl

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 10
Artigo 3, parágrafo 1

Nos termos do artigo 3º do 
programa-quadro, o montante considerado 
necessário para a execução do programa 
específico é de 2 553 milhões de euros, dos 
quais 15% se destinarão às despesas 
administrativas da Comissão.

Nos termos do artigo 3º do 
programa-quadro, o montante considerado 
necessário para a execução do programa 
específico é de 2 553 milhões de euros, dos 
quais 6% se destinarão às despesas 
administrativas da Comissão.

Or. pl

Justificação

Transferir a investigação e a administração para países que gerem custos inferiores significa 
que com o mesmo orçamento é possível gastar mais em investigação e/ou na expansão da 
infra-estrutura de investigação. O valor de 6% é o destinado aos custos administrativos 
noutros programas.

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 11
Artigo 4, nº 1
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1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais.

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. Um 
objectivo essencial das actividades de 
investigação consiste em contribuir tanto 
para a segurança da utilização pacífica da 
energia nuclear ("Safety") como para 
impedir o seu uso ilícito com fins militares
("Security").

Or. de

Justificação

Tendo em conta os desenvolvimentos mais recentes, é essencial que as actividades de 
investigação no domínio da energia nuclear também incluam "Safety" e "Security".

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 12
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, o impacto e a execução e, neste 
âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos requisitos, ponderações e 
limiares adicionais no programa de trabalho.

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, o impacto, a execução e a 
utilização óptima dos recursos humanos e 
financeiros e, neste âmbito, poderão ser 
especificados ou desenvolvidos requisitos, 
ponderações e limiares adicionais no 
programa de trabalho.

Or. sl

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 13
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
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projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, o impacto e a execução e, neste 
âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos requisitos, ponderações e 
limiares adicionais no programa de trabalho.

projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, a contribuição para a 
sustentabilidade, o impacto e a execução e, 
neste âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos requisitos, ponderações e 
limiares adicionais no programa de trabalho.

Or. es

Justificação

Os projectos seleccionados devem respeitar os critérios de sustentabilidade e os objectivos 
fixados pela UE na Estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 14
Artigo 7, nº 3

3. A Comissão informará regularmente o 
comité sobre os progressos gerais da 
execução do programa específico, incluindo 
informação sobre todas as acções de IDT 
financiadas ao abrigo do presente programa.

3. A Comissão informará regularmente o 
comité sobre os progressos gerais da 
execução do programa específico, incluindo 
informação sobre todas as acções de IDT 
financiadas ao abrigo do presente programa.
As referidas informações estarão sempre 
disponíveis e serão apresentadas a pedido 
do Parlamento Europeu, do Comité das 
Regiões, do Comité Económico e Social 
Europeu ou do Provedor de Justiça
Europeu.

Or. es

Justificação

O Provedor de Justiça Europeu - na sua qualidade de garante do funcionamento correcto das 
instituições comunitárias e da aplicação das suas políticas - parece um actor adequado para 
zelar pela aplicação correcta do artigo 5º do programa-quadro relativamente ao respeito dos 
princípios éticos fundamentais em todas as actividades de investigação realizadas em virtude 
do mesmo. No interesse de uma transparência máxima, também deve ser assegurada aos
outros organismos citados a informação sobre o desenvolvimento e financiamento das 
actividades do programa específico.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 15
Anexo, Parte 1, Introdução, parágrafo 1

A energia nuclear é a principal fonte de 
produção de electricidade de base sem 

Sem menosprezo dos esforços que a União 
Europeia faz e deve continuar a fazer na 
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emissões de carbono na UE, totalizando 
cerca de 135 GWe de capacidade instalada 
e representando um terço da actual 
produção de electricidade. Desempenha 
portanto um papel-chave na limitação das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
UE e dá um contributo importante para 
uma maior independência, segurança e 
diversidade do aprovisionamento 
energético da União.

investigação sobre as energias renováveis, 
a energia nuclear pode dar um contributo
importante para conseguir um
abastecimento energético seguro e
sustentável da UE.

Or. es

Justificação

Esta alteração insiste na aposta decidida que a UE está a fazer em favor da investigação
sobre as energias renováveis, que podem e devem ser combinadas com os esforços de 
geração de energia proveniente de fontes limpas e seguras, como é o caso da que se pode 
obter através da fusão nuclear por meio do projecto ITER.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 16
Anexo, Parte 1, Introdução, parágrafo 2

A mais longo prazo, a fusão nuclear 
oferece possibilidades de um 
aprovisionamento quase ilimitado de 
energia limpa, sendo o ITER a próxima 
etapa crucial para a concretização deste 
objectivo final. A realização do projecto 
ITER é, por conseguinte, o elemento central 
da actual estratégia da UE, embora deva ser 
acompanhada de um programa europeu de 
I&D sólido e bem orientado, a fim de 
preparar a exploração do ITER e de 
desenvolver as tecnologias e a base de 
conhecimentos que serão necessárias para a 
sua fase operacional e posteriormente.

Neste contexto, o ITER constitui a próxima 
etapa crucial para a concretização deste 
objectivo final. A realização do projecto 
ITER é, por conseguinte, o elemento central 
da actual estratégia da UE, embora deva ser 
acompanhada de um programa europeu de 
I&D sólido e bem orientado, a fim de 
preparar a exploração do ITER e de 
desenvolver as tecnologias e a base de 
conhecimentos que serão necessárias para a 
sua fase operacional e posteriormente.

Or. es

Justificação

Esta alteração - que só pode ser votada se for aprovada a redacção proposta pela mesma 
autora para o nº 1 - conjuga-se com a ideia de que a energia nuclear não é a única aposta da 
UE para assegurar o abastecimento energético e acabar com as fontes contaminantes mas 
que a UE aposta em grande medida em dar um impulso às energias renováveis.
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 17
Anexo, Parte 1, Introdução, parágrafo 2

A mais longo prazo, a fusão nuclear oferece 
possibilidades de um aprovisionamento 
quase ilimitado de energia limpa, sendo o 
ITER a próxima etapa crucial para a 
concretização deste objectivo final. A 
realização do projecto ITER é, por 
conseguinte, o elemento central da actual 
estratégia da UE, embora deva ser 
acompanhada de um programa europeu de 
I&D sólido e bem orientado, a fim de 
preparar a exploração do ITER e de 
desenvolver as tecnologias e a base de 
conhecimentos que serão necessárias para a 
sua fase operacional e posteriormente.

A mais longo prazo, a fusão nuclear oferece 
possibilidades de um aprovisionamento 
quase ilimitado de energia limpa, sendo o 
ITER a próxima etapa importante para a 
concretização deste objectivo final. A 
realização do projecto ITER é, por 
conseguinte, o elemento central da actual 
estratégia da UE, embora deva ser 
acompanhada de um programa europeu de 
I&D sólido e bem orientado, a fim de 
preparar a exploração do ITER e de 
desenvolver as tecnologias e a base de 
conhecimentos que serão necessárias para a 
sua fase operacional e posteriormente.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 18
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea ii), parágrafo 1

Um programa centrado na física e na 
tecnologia visará a consolidação das 
escolhas do projecto ITER e a preparação 
para um arranque rápido do seu 
funcionamento, reduzindo 
significativamente o tempo e os custos 
necessários para o ITER alcançar os seus 
objectivos de base. Esse programa será 
executado através de actividades 
experimentais, teóricas e de modelização 
coordenadas utilizando as instalações do 
JET e outros dispositivos das Associações e 
permitirá à Europa exercer a influência 
necessária no projecto ITER e preparar-se 
para desempenhar um papel importante na 
sua exploração. Este programa incluirá:

Um programa centrado na física e na 
tecnologia visará a consolidação das 
escolhas do projecto ITER e a preparação 
para um arranque rápido do seu 
funcionamento, reduzindo 
significativamente o tempo e os custos 
necessários para o ITER alcançar os seus 
objectivos de base. Esse programa será 
executado através de actividades 
experimentais, teóricas e de modelização 
coordenadas utilizando as instalações do 
JET, os sistemas de confinamento 
magnético (tokamaks, stellarators e RPFs 
que já existem ou estão a ser construídos 
em todos os Estados-Membros) e outros 
dispositivos das Associações e permitirá à 
Europa exercer a influência necessária no 
projecto ITER e preparar-se para 
desempenhar um papel importante na sua 
exploração. Este programa incluirá:

Or. es
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Justificação

Ao especificar os dispositivos tokamak, stellerator e RPFs para os sistemas de confinamento 
magnético define-se perfeitamente as actividades do programa europeu de fusão.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 19
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea iii), travessão 2 bis (novo)

– estudos específicos sobre o lítio como 
fonte geradora de trítio, sistemas de 
refrigeração e robótica para trabalhos em 
ambientes radioactivos. Motorização e
automatização para o controlo remoto de 
experiências.

Or. es

Justificação

É preciso que a investigação sobre materiais seja estabilizada, dado que até agora ela se tem 
desenvolvido de forma intermitente.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 20
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea v), travessão 2

– formação de alto nível para engenheiros e 
investigadores a nível de pós graduação e 
pós-doutoramento, incluindo a utilização de 
instalações do programa como plataformas 
de formação, bem como seminários e 
workshops especializados;

– formação de alto nível para engenheiros e 
investigadores a nível de pós graduação e 
pós-doutoramento, incluindo a utilização de 
instalações do programa como plataformas 
de formação. Será promovida a criação de
um mestrado e um doutoramento europeu 
em física e engenharia de fusão que 
facilitem uma certificação específica e, 
portanto, um reconhecimento académico 
atractivo para que os estudantes se decidam
por esta especialização. Serão realizados
seminários e workshops especializados, bem
como outras acções de formação e 
informação relacionadas com o ensino 
superior e os primeiros cursos 
universitários que façam dos estudos de 
física e energia de fusão uma opção
possível e profissionalmente atractiva;
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Or. es

Justificação

Esta alteração retoma a proposta de doutoramento europeu apresentada no quadro do
relatório Buzek e insiste noutras acções e iniciativas de apoio de formação com vista a
estimular os futuros profissionais a decidir-se por este campo e assim corrigir a escassez de
saídas profissionais e de reconhecimento que os leva actualmente a escolher outras 
especializações.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 21
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea v), travessão 3 bis (novo)

– estímulo da emissão de patentes.

Or. es

Justificação

A promoção da investigação e da formação em recursos humanos tem que resultar num 
aumento do número de patentes, o que, a acontecer, será reflexo de uma aplicação correcta 
dos objectivos deste programa.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 22
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea v bis) (nova)

(v bis) Processos de transferência 
tecnológica
O ITER irá requerer novas estruturas 
organizativas, mais ágeis, através das quais 
o processo de inovação e os progressos da 
tecnologia gerada pelo ITER possam ser 
transferidos rapidamente para a indústria, 
permitindo enfrentar os desafios para que a 
indústria europeia possa ser altamente 
competitiva.

Or. es

Justificação

Ter o ITER na Europa significa assegurar a liderança tecnológica futura nas novas 
tecnologias que forem desenvolvidas no seio do ITER, o que favorecerá a indústria europeia 
e a tornará mais competitiva face à dos EUA e à do Japão. Se os aspectos anteriores forem
desenvolvidos adequadamente, os desenvolvimentos futuros de instalações de produção de 
energia serão responsabilidade das empresas europeias.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 23
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, parágrafo 1

Serão realizadas acções indirectas em cinco 
sectores de actividade principais a seguir 
indicados. Contudo, existem ligações 
transversais importantes em todo o programa 
e as interacções entre diferentes actividades 
devem ser contempladas de forma adequada. 
Um aspecto crucial nesta matéria é o apoio a 
actividades de formação e a infra estruturas 
de investigação. As necessidades de 
formação devem constituir um 
aspecto-chave de todos os projectos 
financiados pela UE neste sector e serão, em 
conjunto com o apoio a infra estruturas, uma 
componente essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

Serão realizadas acções indirectas em cinco 
sectores de actividade principais a seguir 
indicados. Aquando da definição de 
prioridades entre os diferentes domínios, a 
segurança será o critério destacado, ao 
passo que a investigação sobre sistemas de 
reactores será, em grande parte, delegada 
em acordos intergovernamentais entre os 
Estados-Membros. Contudo, existem 
ligações transversais importantes em todo o 
programa e as interacções entre diferentes 
actividades devem ser contempladas de
forma adequada. Um aspecto crucial nesta 
matéria é o apoio a actividades de formação 
e a infra estruturas de investigação. As 
necessidades de formação devem constituir 
um aspecto-chave de todos os projectos 
financiados pela UE neste sector e serão, em 
conjunto com o apoio a infra estruturas, uma 
componente essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

Or. en

Justificação

A segurança das várias tecnologias existentes actualmente na Europa será o motivo condutor 
de todas as actividades no âmbito da investigação ligada à cisão nuclear na União Europeia. 
Qualquer concepção ou implementação de novos sistemas de reactores será deixada ao 
cuidado de acordos intergovernamentais que reflictam as diferentes abordagens dos 
Estados-Membros neste domínio.

Alteração apresentada por Hannes Swoboda

Alteração 24
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, parágrafo 1

Serão realizadas acções indirectas em cinco 
sectores de actividade principais a seguir 
indicados. Contudo, existem ligações 
transversais importantes em todo o programa 
e as interacções entre diferentes actividades 
devem ser contempladas de forma adequada. 
Um aspecto crucial nesta matéria é o apoio a 
actividades de formação e a infra estruturas 

A segurança será o objectivo essencial em 
todas as actividades de investigação no 
domínio da cisão nuclear na UE. Neste 
contexto, trata-se, por um lado, da 
segurança das instalações produtoras de
energia ("Safety") e, por outro lado, de 
impedir o seu uso ilícito com fins militares 
("Security"). Serão realizadas acções 
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de investigação. As necessidades de 
formação devem constituir um 
aspecto-chave de todos os projectos 
financiados pela UE neste sector e serão, em 
conjunto com o apoio a infra estruturas, uma 
componente essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

indirectas em cinco sectores de actividade 
principais a seguir indicados. Contudo, 
existem ligações transversais importantes em 
todo o programa e as interacções entre 
diferentes actividades devem ser 
contempladas de forma adequada. Um 
aspecto crucial nesta matéria é o apoio a 
actividades de formação e a infra estruturas 
de investigação. As necessidades de 
formação devem constituir um 
aspecto-chave de todos os projectos 
financiados pela UE neste sector e serão, em 
conjunto com o apoio a infra estruturas, uma 
componente essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

Or. de

Justificação

O conceito de segurança abrange dois aspectos: por um lado, segurança no domínio da 
utilização das instalações ("Safety") e, por outro lado, segurança contra o seu uso ilícito sob 
qualquer forma ("Security").

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 25
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, parágrafo 1

Serão realizadas acções indirectas em cinco 
sectores de actividade principais a seguir 
indicados. Contudo, existem ligações 
transversais importantes em todo o programa 
e as interacções entre diferentes actividades 
devem ser contempladas de forma adequada. 
Um aspecto crucial nesta matéria é o apoio a 
actividades de formação e a infra-estruturas
de investigação. As necessidades de 
formação devem constituir um 
aspecto-chave de todos os projectos 
financiados pela UE neste sector e serão, em 
conjunto com o apoio a infra estruturas, uma 
componente essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

Serão realizadas acções indirectas em cinco 
sectores de actividade principais a seguir 
indicados. Contudo, existem ligações 
transversais importantes em todo o programa 
e as interacções entre diferentes actividades 
devem ser contempladas de forma adequada. 
Um aspecto crucial nesta matéria é o apoio a 
actividades de formação, intercâmbio de 
informação científica e tecnológica, e a 
infra-estruturas de investigação. As 
necessidades de formação devem constituir 
um aspecto-chave de todos os projectos 
financiados pela UE neste sector e serão, em 
conjunto com o apoio a infra estruturas, uma 
componente essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

Or. es
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Justificação

As acções de formação devem ser acompanhadas por acções de informação, entre as quais se 
destacam os intercâmbios de dados científicos e tecnológicos.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 26
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, parágrafo 1 bis (novo)

Dado que subsistem preocupações 
importantes que afectam a continuação da
utilização da cisão na UE, são necessários 
esforços para assegurar e aperfeiçoar os 
níveis de segurança actuais e para que a 
melhoria da protecção contra as radiações 
continue a ser uma área prioritária da 
acção comunitária. Os problemas 
essenciais são a segurança operacional dos 
reactores e a gestão dos resíduos de longa 
duração, ambas questões que estão a ser
tratadas através de um trabalho contínuo a 
nível técnico, embora também seja 
necessário incluir nesta tarefa contributos 
políticos e sociais. Em todas as utilizações 
das radiações, tanto na indústria como na 
medicina, o princípio director geral é a 
protecção das pessoas e do meio ambiente. 
Além disso, todo isto está relacionado com 
questões essenciais como o ciclo do
combustível nuclear, a química dos 
actinídeos, o estudo dos efeitos biológicos 
da radiação com uma análise de riscos, a 
avaliação da segurança e inclusivamente os 
problemas sociais e de governação.

Or. es

Justificação

Retoma-se a redacção proposta pela Comissão no COM(2005)0119 relativo ao 7º 
programa-quadro. Por outro lado, é evidente que a UE tem que prosseguir a investigação 
com vista a melhorar os aspectos da segurança e tratamento dos resíduos dos processos de 
cisão. O estudo dos efeitos biológicos da radiação permitirá melhorar os critérios actuais de 
protecção e dosimetria das radiações.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 27
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, parágrafo 3
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Devem ser estabelecidas ligações igualmente 
importantes com a investigação realizada no 
âmbito do programa-quadro CE, em especial 
nas actividades de normalização europeia, 
ensino e formação, protecção do ambiente, 
ciência dos materiais, governação, 
infra-estruturas comuns, segurança, cultura 
da segurança e energia. A colaboração 
internacional será uma característica-chave 
das actividades em muitas das áreas 
temáticas.

Devem ser estabelecidas ligações igualmente 
importantes com a investigação realizada no 
âmbito do programa-quadro CE, em especial 
nas actividades de normalização europeia, 
ensino, informação e formação, protecção 
do ambiente, ciência dos materiais, 
governação, infra-estruturas comuns, 
segurança, cultura da segurança e energia. A 
colaboração internacional será uma 
característica-chave das actividades em 
muitas das áreas temáticas.

Or. es

Justificação

As acções de formação devem ser acompanhadas de acções de informação.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 28
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea i), subtítulo "Actividades", travessão 2

– Separação e transmutação: IDT em todas 
as áreas técnicas relativas à separação e 
transmutação com vista ao desenvolvimento 
de instalações-piloto e sistemas de 
demonstração para os processos de 
separação e sistemas de transmutação mais 
avançados, abrangendo sistemas subcríticos 
e críticos, com vista a reduzir os volumes e a 
perigosidade dos resíduos altamente 
radioactivos de longa vida provenientes do 
tratamento de combustível nuclear irradiado. 
A investigação explorará igualmente o 
potencial de conceitos que permitam uma 
menor geração de resíduos na produção de 
energia nuclear, incluindo uma utilização 
mais eficiente dos materiais cindíveis em 
reactores existentes.

– Separação e transmutação: IDT em todas 
as áreas técnicas relativas à separação e 
transmutação com vista ao desenvolvimento 
de instalações-piloto e sistemas de 
demonstração para os processos de 
separação e sistemas de transmutação mais 
avançados, abrangendo sistemas subcríticos 
e críticos, com vista a reduzir os volumes e a 
perigosidade dos resíduos altamente 
radioactivos de longa vida provenientes do 
tratamento de combustível nuclear irradiado. 

Or. en

Justificação

Esta parte refere-se aos sistemas nucleares sustentáveis, pelo que deve ser transferida para a 
alínea referente aos sistemas nucleares sustentáveis.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 29
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea ii), subtítulo "Actividades", travessão 1

– Segurança das instalações nucleares: IDT 
sobre segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras e especialmente: 
avaliação e gestão das centrais, cultura da 
segurança, metodologias avançadas de 
avaliação da segurança, ferramentas digitais 
de simulação, instrumentação e controlo, 
bem como prevenção e atenuação de 
acidentes graves, com actividades associadas 
a fim de optimizar a gestão dos 
conhecimentos e de manter as competências.

– Segurança das instalações nucleares: IDT 
sobre segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras e especialmente: 
avaliação e gestão das centrais, cultura da 
segurança (minimização do risco de erro 
humano e de erro de organização), 
metodologias avançadas de avaliação da 
segurança, ferramentas digitais de 
simulação, instrumentação e controlo, bem 
como prevenção e atenuação de acidentes 
graves, com actividades associadas a fim de 
optimizar a gestão dos conhecimentos e de 
manter as competências.

Or. es

Justificação

Além de mencionar expressamente o risco de erro humano, deve-se mencionar também o
chamado “erro de organização”, já que foi demonstrado que mesmo em instalações de alta 
fiabilidade um erro na cadeia organizativa do processo de produção pode ser fatal e mesmo 
provocar acidentes.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 30
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea ii), subtítulo "Actividades", travessão 2

– Sistemas nucleares sustentáveis: IDT para 
melhorar a eficiência dos actuais sistemas e 
combustíveis e, em colaboração com os 
esforços internacionais neste domínio, como 
o Fórum Internacional Geração IV, estudar 
aspectos de sistemas de reactores avançados 
seleccionados, a fim de avaliar o seu 
potencial, resistência à proliferação e 
sustentabilidade a longo prazo, incluindo 
actividades no domínio da investigação 
fundamental (nomeadamente ciência dos 
materiais) e estudo do ciclo de combustível e 
de combustíveis inovadores.

– Sistemas nucleares sustentáveis: IDT para 
melhorar a eficiência dos actuais sistemas e 
combustíveis e, em colaboração com os 
esforços internacionais neste domínio, como 
o Fórum Internacional Geração IV, estudar 
aspectos de sistemas de reactores avançados 
seleccionados, a fim de avaliar o seu 
potencial, resistência à proliferação e 
sustentabilidade a longo prazo, incluindo 
actividades no domínio da investigação 
fundamental (nomeadamente ciência dos 
materiais) e estudo do ciclo de combustível e 
de combustíveis inovadores. A investigação 
explorará igualmente o potencial de 
conceitos que permitam uma menor 
geração de resíduos na produção de 
energia nuclear, incluindo uma utilização 
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mais eficiente dos materiais cindíveis em 
reactores existentes.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 31
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea iii), subtítulo "Objectivos", parágrafo 2

Um objectivo-chave destes trabalhos de 
investigação será ajudar a resolver a 
controvérsia sobre o risco de exposição a 
radiações em doses baixas e prolongadas. A 
resolução desta questão científica e política 
tem custos potencialmente importantes e/ou 
implicações para a saúde no que diz respeito 
à utilização de radiações em medicina e na 
indústria.

Os objectivos-chave destes trabalhos de 
investigação serão ajudar a resolver a 
controvérsia sobre o risco de exposição a 
radiações em doses baixas e prolongadas. A 
resolução desta questão científica e política 
tem custos potencialmente importantes e/ou 
implicações para a saúde no que diz respeito 
à utilização de radiações em medicina e na 
indústria. Também será promovido o 
desenvolvimento de micro e
nanodosímetros e dos modelos associados 
que permitam um melhor conhecimento da 
relação entre as doses recebidas e os efeitos 
moleculares e celulares.

Or. es

Justificação

Os efeitos nocivos causados pela radiação estão relacionados com a dose mas para uma 
compreensão dos efeitos nocivos causados pela radiação é necessário conhecer também a 
distribuição espacial dos efeitos da radiação, isto é, o traço das partículas carregadas. Isto 
deve-se ao facto de o ADN transportar informação redundante e a célula poder reparar os 
efeitos nocivos causados por acontecimentos ionizantes isolados. Não obstante, se a 
densidade de ionização se tornar elevada, o processo de reparação piora, o que pode fazer 
com que a célula morra, se produzam mutações e, em alguns casos, se gerem cancros.

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 32
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, ponto iii), subtítulo "Objectivos", parágrafo 2

Um objectivo-chave destes trabalhos de 
investigação será ajudar a resolver a 
controvérsia sobre o risco de exposição a 
radiações em doses baixas e prolongadas. A 
resolução desta questão científica e política
tem custos potencialmente importantes e/ou 
implicações para a saúde no que diz respeito 
à utilização de radiações em medicina e na 

Um objectivo-chave destes trabalhos de 
investigação será ajudar a resolver a 
controvérsia sobre o risco de exposição a 
radiações em doses baixas e prolongadas. A 
resolução desta questão científica tem custos 
potencialmente importantes e/ou 
implicações para a saúde no que diz respeito 
à utilização de radiações em medicina e na 
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indústria. indústria.

Or. sl

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 33
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea v), título 

v) Recursos humanos e formação v) Recursos humanos, mobilidade, educação
e formação

Or. es

Justificação

Alteração em coerência com o conteúdo real do número.

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 34
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, ponto v), subtítulo "Objectivos"

Devido às preocupações existentes em todos 
os sectores da cisão nuclear e da protecção 
contra radiações no que diz respeito à 
manutenção do nível necessariamente 
elevado de competências e recursos 
humanos e às respectivas implicações 
possíveis, especialmente quanto à 
capacidade de manutenção dos actuais níveis 
elevados de segurança nuclear, os objectivos 
do programa serão apoiar, através de uma 
série de medidas, a difusão de competências 
científicas e know-how em todo o sector. 
Estas medidas visam garantir a 
disponibilidade de investigadores e técnicos 
com qualificação adequada, por exemplo 
através de uma melhor coordenação entre os 
estabelecimentos de ensino da UE, a fim de 
garantir que as qualificações sejam 
equivalentes em todos os Estados-Membros, 
ou facilitando a formação e mobilidade de 
estudantes e cientistas. Apenas uma 
abordagem genuinamente europeia poderá 
garantir os indispensáveis incentivos e níveis 
harmonizados de ensino superior e 
formação, facilitando assim a mobilidade de 

Devido às preocupações existentes em todos 
os sectores da cisão nuclear e da protecção 
contra radiações no que diz respeito à 
manutenção do nível necessariamente 
elevado de competências e recursos 
humanos e às respectivas implicações 
possíveis, especialmente quanto à 
capacidade de manutenção dos actuais níveis 
elevados de segurança nuclear, os objectivos 
do programa serão apoiar, através de uma 
série de medidas, a difusão de competências 
científicas e know-how em todo o sector. 
Estas medidas visam garantir a 
disponibilidade de investigadores e técnicos 
com qualificação adequada, por exemplo 
através de uma melhor coordenação entre os 
estabelecimentos de ensino da UE, a fim de 
garantir que as qualificações sejam 
equivalentes em todos os Estados-Membros, 
ou facilitando a formação e mobilidade de 
estudantes e cientistas. O programa incluirá 
medidas destinadas a garantir que a cisão 
seja interessante sobretudo para os jovens 
enquanto uma carreira de futuro. Apenas 
uma abordagem genuinamente europeia 
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uma nova geração de cientistas e 
satisfazendo as necessidades de formação ao 
longo da carreira de engenheiros 
confrontados com os desafios científicos e 
tecnológicos do futuro num sector nuclear 
cada vez mais integrado.

poderá garantir os indispensáveis incentivos 
e níveis harmonizados de ensino superior e 
formação, facilitando assim a mobilidade de 
uma nova geração de cientistas e 
satisfazendo as necessidades de formação ao 
longo da carreira de engenheiros 
confrontados com os desafios científicos e 
tecnológicos do futuro num sector nuclear 
cada vez mais integrado.

Or. sl

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 35
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea v), subtítulo "Objectivos"

Devido às preocupações existentes em todos 
os sectores da cisão nuclear e da protecção 
contra radiações no que diz respeito à 
manutenção do nível necessariamente 
elevado de competências e recursos 
humanos e às respectivas implicações 
possíveis, especialmente quanto à 
capacidade de manutenção dos actuais níveis 
elevados de segurança nuclear, os objectivos 
do programa serão apoiar, através de uma 
série de medidas, a difusão de competências 
científicas e know-how em todo o sector. 
Estas medidas visam garantir a 
disponibilidade de investigadores e técnicos 
com qualificação adequada, por exemplo 
através de uma melhor coordenação entre os 
estabelecimentos de ensino da UE, a fim de 
garantir que as qualificações sejam 
equivalentes em todos os Estados-Membros, 
ou facilitando a formação e mobilidade de 
estudantes e cientistas. Apenas uma 
abordagem genuinamente europeia poderá 
garantir os indispensáveis incentivos e níveis 
harmonizados de ensino superior e 
formação, facilitando assim a mobilidade de 
uma nova geração de cientistas e 
satisfazendo as necessidades de formação ao 
longo da carreira de engenheiros 
confrontados com os desafios científicos e 
tecnológicos do futuro num sector nuclear 

Devido às preocupações existentes em todos 
os sectores da cisão nuclear e da protecção 
contra radiações no que diz respeito à 
manutenção do nível necessariamente 
elevado de competências e recursos 
humanos e às respectivas implicações 
possíveis, especialmente quanto à 
capacidade de manutenção dos actuais níveis 
elevados de segurança nuclear, os objectivos 
do programa serão apoiar, através de uma 
série de medidas, a difusão de competências 
científicas e know-how em todo o sector. 
Estas medidas visam garantir, o mais 
depressa possível, a disponibilidade de 
investigadores, engenheiros, físicos, 
psicólogos (especializados em sistemas de 
organização) e técnicos com qualificação 
adequada, por exemplo através de uma 
melhor coordenação entre os 
estabelecimentos de ensino da UE, a fim de 
garantir que as qualificações sejam 
equivalentes em todos os Estados-Membros, 
ou facilitando a formação e mobilidade de 
estudantes e cientistas. Apenas uma 
abordagem genuinamente europeia poderá 
garantir os indispensáveis incentivos e níveis 
harmonizados de ensino superior e 
formação, facilitando assim a mobilidade de 
uma nova geração de cientistas e 
satisfazendo as necessidades de formação ao 
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cada vez mais integrado. longo da carreira de engenheiros 
confrontados com os desafios científicos e 
tecnológicos do futuro num sector nuclear 
cada vez mais integrado.

Or. es

Justificação

Uma abordagem sociotécnica da gestão da produção contribuirá, sem dúvida, para 
promover a segurança nas instalações nucleares. Para isso, é preciso contar com os 
profissionais adequados.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 36
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, alínea v), subtítulo "Actividades", travessão 1

– Formação: Coordenação de programas 
nacionais e satisfação de necessidades de 
formação gerais no domínio das ciências e 
tecnologias nucleares através de uma série 
de instrumentos, incluindo instrumentos 
concorrenciais, como parte integrante de um 
apoio geral aos recursos humanos em todos 
os domínios temáticos. Estas actividades 
incluem o apoio a cursos de formação e 
redes de formação.

– Formação: Coordenação de programas 
nacionais e satisfação de necessidades de 
formação gerais no domínio das ciências e 
tecnologias nucleares através de uma série 
de instrumentos, incluindo instrumentos 
concorrenciais, como parte integrante de um 
apoio geral aos recursos humanos em todos 
os domínios temáticos. Estas actividades 
incluem o apoio a cursos de formação, 
reuniões para o intercâmbio de informação
e programas de cálculo e redes de 
formação. Por outro lado, e com base nos 
objectivos do programa específico 
“Pessoas” e outras acções relativas à
formação de profissionais, serão tomadas 
medidas para fazer com que os jovens e as 
jovens de excelência se sintam atraídos pela 
cisão como campo para exercer a sua
actividade laboral futura.

Or. es

Justificação

Acontece actualmente que os indivíduos de excelência se dedicam a outras áreas de trabalho 
diferentes da cisão e socialmente mais valorizadas. É preciso corrigir esta tendência, dado 
que a falta de bons profissionais pode resultar em desempenhos de baixa fiabilidade e
problemas graves de segurança.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 37
Anexo, Parte 3 bis (nova)

3 bis. DIVULGAÇÃO
É necessário empreender a divulgação da 
informação sobre energia nuclear entre os 
cidadãos e os seus representantes, 
instituindo campanhas plurianuais para 
informar sobre a energia nuclear, a fim de 
promover o debate e facilitar a tomada de 
decisões. Para assegurar o nível máximo de 
eficácia, estas campanhas serão elaboradas
aplicando a metodologia derivada das 
Ciências Sociais.
Por outro lado, e tendo em conta que o
contexto de comparação com outras 
energias é essencial para a compreensão
das implicações da utilização da energia 
nuclear, qualquer campanha de 
informação que for promovida ou apoiada 
mencionará e explicará também os esforços 
realizados pela União Europeia a outros 
níveis para promover outras fontes de 
energia, especialmente no que respeita às 
fontes renováveis.

Or. es

Justificação

Para uma maior compreensão, por parte dos cidadãos, das acções do programa específico 
"Euratom", é necessário promover uma divulgação adequada das mesmas, explicando o
alcance da energia nuclear e incitando ao debate social. O segundo parágrafo da alteração 
pretende, por motivo de justiça, destacar os grandes esforços da UE com vista à promoção e
desenvolvimento das energias renováveis.


