
AM\876958PT.doc PE472.176v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Orçamentos

2011/0046(NLE)

13.9.2011

ALTERAÇÕES
7 - 37

Projecto de parecer
Carl Haglund
(PE469.793v01-00)

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica de actividades de investigação e 
formação em matéria nuclear (2012-2013)

Proposta de decisão
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))



PE472.176v01-00 2/22 AM\876958PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\876958PT.doc 3/22 PE472.176v01-00

PT

Alteração 7
Derek Vaughan

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Considera que o montante de 
referência privilegiada indicado na 
proposta legislativa não é compatível com 
o limite máximo fixado na Rubrica 1a do 
Quadro Financeiro Plurianual em vigor 
para o período 2007-2013; toma nota da 
proposta da Comissão, de 20 de Abril de 
2011 (COM (2011)0226), que consiste em 
rever o QFP em vigor com base nos 
pontos 21 a 23 do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira 
(AII), no sentido de enquadrar o 
financiamento adicional do ITER no 
período 2012-2013; manifesta vontade em 
encetar negociações com o outro braço da 
autoridade orçamental, com base em 
todos os meios disponibilizados no âmbito 
do AII, com vista à obtenção de um 
acordo célere sobre o financiamento do 
programa de investigação Euratom até ao 
final de 2011; relembra a sua objecção a 
toda e qualquer forma de reafectação de 
verbas no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação, 
prevista na referida proposta da 
Comissão;

Or. en

Alteração 8
Helga Trüpel
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Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Considerando que há provas 
inequívocas de que se tornou impossível 
gerir os riscos da energia nuclear;

Or. en

Alteração 9
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Considerando que, ao longo das 
últimas décadas, não se registou 
praticamente qualquer progresso 
relativamente à produção de energia de 
fusão apesar de, para esse efeito, terem 
sido afectados milhares de milhões de 
euros de verbas destinadas à investigação 
na UE;

Or. en

Alteração 10
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica de 
actividades de investigação e formação em 
matéria nuclear (2012 a 2013), a seguir 
denominado «o Programa-Quadro 
(2012-2013)», complementa outras acções 
da UE no domínio da política de 

(2) O Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica de 
actividades de investigação e formação em 
matéria nuclear (2012 a 2013), a seguir 
denominado «o Programa-Quadro 
(2012-2013)» constitui o início de um 
processo de supressão gradual de 
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investigação necessárias para a 
implementação da Estratégia Europa 
2020, estabelecida na Comunicação da 
Comissão, de 3 de Março de 2010, 
intitulada «Europa 2020 - Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo»9, nomeadamente as acções 
relativas ao ensino, formação, 
competitividade e inovação, indústria, 
emprego e ambiente.

investimentos da UE em energia nuclear. 
A referida supressão gradual libertaria 
verbas extremamente necessárias para 
investimentos futuros e bastante menos 
arriscados em investigação e tecnologia;

Or. en

Alteração 11
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
apoiar-se nas realizações do Sétimo 
Programa-Quadro da Comunidade, 
adoptado pela Decisão 2006/970/Euratom 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom) de actividades de 
investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011)10, tendo em vista a 
criação do Espaço Europeu da 
Investigação e o desenvolvimento de uma 
economia e de uma sociedade do 
conhecimento na Europa.

Suprimido

__________________
10. JO L 460 de 30.12.2006, p. 60.

Or. en

Alteração 12
Helga Trüpel
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Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
contribuir para a implementação da União 
da Inovação, uma das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020, 
adoptada pela Comunicação da Comissão, 
de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
«Europa 2020: Iniciativa emblemática 
União da Inovação», aumentando a 
concorrência para a excelência científica 
e acelerando a implantação de inovações 
essenciais em matéria de energia nuclear 
para fazer face aos desafios da energia e 
alterações climáticas;

(4) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
contribuir para a implementação da União 
da Inovação, uma das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020, 
adoptada pela Comunicação da Comissão, 
de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
«Europa 2020: Iniciativa emblemática 
União da Inovação», dando início a um 
processo de supressão gradual do 
financiamento da UE à energia nuclear;

Or. en

Alteração 13
Rolandas Paksas

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
contribuir para a implementação da União 
da Inovação, uma das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020,
adoptada pela Comunicação da Comissão, 
de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
«Europa 2020: Iniciativa emblemática 
União da Inovação», aumentando a 
concorrência para a excelência científica e 
acelerando a implantação de inovações 
essenciais em matéria de energia nuclear 
para fazer face aos desafios da energia e 
alterações climáticas;

(4) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
contribuir para a implementação da União 
da Inovação, uma iniciativa emblemática
adoptada pela Comunicação da Comissão, 
de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
«Europa 2020: Iniciativa emblemática 
União da Inovação», e da iniciativa 
emblemática «Uma Europa eficiente em 
termos de recursos» enquanto parte 
integrante da Estratégia Europa 2020,
aumentando a concorrência para a 
excelência científica e acelerando a 
transferência e a implantação de inovações 
essenciais em matéria de energia nuclear 
entre as universidades e a indústria para 
fazer face aos desafios da energia e 
alterações climáticas e contribuir, na 



AM\876958PT.doc 7/22 PE472.176v01-00

PT

generalidade, para aumentar a 
sustentabilidade da energia nuclear;

Or. lt

Alteração 14
Juozas Imbrasas

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
contribuir para a implementação da União 
da Inovação, uma das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020,
adoptada pela Comunicação da Comissão, 
de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
«Europa 2020: Iniciativa emblemática 
União da Inovação», aumentando a 
concorrência para a excelência científica e 
acelerando a implantação de inovações 
essenciais em matéria de energia nuclear 
para fazer face aos desafios da energia e 
alterações climáticas.

(4) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
contribuir para a implementação da União 
da Inovação, uma iniciativa emblemática
adoptada pela Comunicação da Comissão, 
de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
«Europa 2020: Iniciativa emblemática 
União da Inovação», e da iniciativa 
emblemática «Uma Europa eficiente em 
termos de recursos» enquanto parte 
integrante da Estratégia Europa 2020,
aumentando a concorrência para a 
excelência científica e acelerando a 
transferência e a implantação de inovações 
essenciais em matéria de energia nuclear 
entre as universidades e a indústria para 
fazer face aos desafios da energia e 
alterações climáticas e contribuir, na 
generalidade, para aumentar a 
sustentabilidade da energia nuclear;

Or. lt

Alteração 15
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A iniciativa «Política Energética para 
a Europa» reconhece a potencial 

Suprimido
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contribuição da energia nuclear nos 
domínios da competitividade, redução das 
emissões de CO2 e segurança do 
aprovisionamento. O Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(Plano SET) estabelecido na 
Comunicação da Comissão, de 22 de 
Novembro de 2007, intitulado «Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) – Para um 
futuro12 com baixas emissões de carbono» 
permite acelerar o desenvolvimento de um 
leque de tecnologias com baixas emissões 
de carbono. Nelas estão incluídas 
tecnologias no domínio da energia 
nuclear, dado o seu maior potencial para 
alcançar os objectivos em matéria de 
energia e clima, tanto a curto como a 
mais longo prazo;
__________________
12. COM(2007) 723 final

Or. en

Alteração 16
Rolandas Paksas

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A iniciativa «Política Energética para a 
Europa» reconhece a potencial 
contribuição da energia nuclear nos 
domínios da competitividade, redução das 
emissões de CO2 e segurança do 
aprovisionamento. O Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(Plano SET) estabelecido na Comunicação 
da Comissão, de 22 de Novembro de 2007, 
intitulado «Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas (Plano SET) –
Para um futuro com baixas emissões de 
carbono» permite acelerar o 

(5) A iniciativa «Política Energética para a 
Europa» reconhece a potencial 
contribuição significativa da energia 
nuclear nos domínios da competitividade, 
redução das emissões de CO2, segurança 
do aprovisionamento e redução da 
dependência de aprovisionamentos 
energéticos provenientes de partes 
instáveis do mundo. O Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(Plano SET) estabelecido na Comunicação 
da Comissão, de 22 de Novembro de 2007, 
intitulado «Plano Estratégico Europeu para 
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desenvolvimento de um leque de 
tecnologias com baixas emissões de 
carbono. Nelas estão incluídas tecnologias 
no domínio da energia nuclear, dado o seu 
maior potencial para alcançar os objectivos 
em matéria de energia e clima, tanto a 
curto como a mais longo prazo.

as Tecnologias Energéticas (Plano SET) –
Para um futuro com baixas emissões de 
carbono» permite acelerar o 
desenvolvimento de um leque de 
tecnologias com baixas emissões de 
carbono. Nelas estão incluídas tecnologias 
no domínio da energia nuclear, dado o seu 
maior potencial para alcançar os objectivos 
em matéria de energia e clima, tanto a 
curto como a mais longo prazo.

Or. lt

Alteração 17
Juozas Imbrasas

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A iniciativa «Política Energética para a 
Europa» reconhece a potencial 
contribuição da energia nuclear nos 
domínios da competitividade, redução das 
emissões de CO2 e segurança do 
aprovisionamento. O Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(Plano SET) estabelecido na Comunicação 
da Comissão, de 22 de Novembro de 2007, 
intitulado «Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas (Plano SET) –
Para um futuro com baixas emissões de 
carbono» permite acelerar o 
desenvolvimento de um leque de 
tecnologias com baixas emissões de 
carbono. Nelas estão incluídas tecnologias 
no domínio da energia nuclear, dado o seu 
maior potencial para alcançar os objectivos 
em matéria de energia e clima, tanto a 
curto como a mais longo prazo.

(5) A iniciativa «Política Energética para a 
Europa» reconhece a potencial 
contribuição significativa da energia 
nuclear nos domínios da competitividade, 
redução das emissões de CO2, segurança 
do aprovisionamento e redução da 
dependência de aprovisionamentos 
energéticos provenientes de partes 
instáveis do mundo. O Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(Plano SET) estabelecido na Comunicação 
da Comissão, de 22 de Novembro de 2007, 
intitulado «Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas (Plano SET) –
Para um futuro com baixas emissões de 
carbono» permite acelerar o 
desenvolvimento de um leque de 
tecnologias com baixas emissões de 
carbono. Nelas estão incluídas tecnologias 
no domínio da energia nuclear, dado o seu 
maior potencial para alcançar os objectivos 
em matéria de energia e clima, tanto a 
curto como a mais longo prazo.

Or. lt
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Alteração 18
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Plano SET reconhece que, no 
domínio da cisão nuclear, os principais 
desafios tecnológicos a que a União 
deverá fazer face para alcançar os seus 
objectivos energéticos acordados para 
2020 são a manutenção da 
competitividade das tecnologias de cisão e 
o fornecimento de soluções de gestão a 
longo prazo dos resíduos. Para tornar 
realidade a visão para 2050 de uma 
sociedade com baixas emissões de 
carbono, o Plano SET dá mandato à 
Comunidade para concluir os 
preparativos para a demonstração de uma 
nova geração (Geração IV) de reactores 
de cisão que visam uma maior 
sustentabilidade. Nomeadamente, o Plano 
SET estabeleceu uma Iniciativa Industrial 
Europeia no domínio da Cisão Nuclear 
Sustentável;

Suprimido

Or. en

Alteração 19
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Plano SET, no domínio da fusão, 
reconhece a importância do ITER e a 
necessidade de assegurar a participação 
da indústria numa fase precoce da 
preparação de acções de demonstração. A 
central eléctrica de fusão de 

Suprimido
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«demonstração» DEMO constitui um 
objectivo estratégico a longo prazo da 
investigação sobre a fusão;

Or. en

Alteração 20
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Euratom criou um programa único e 
plenamente integrado de investigação no 
domínio da fusão que tem assumido um 
papel de liderança internacional no 
desenvolvimento da fusão como fonte de 
energia;

(9) A Euratom criou um programa único e 
plenamente integrado de investigação no 
domínio da fusão que tem assumido um 
papel de liderança internacional no 
desenvolvimento da fusão como fonte de 
energia, mas cujos resultados são parcos e 
os custos incontroláveis;

Or. en

Alteração 21
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na sequência da Decisão do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2005, 
relativa à aprovação da adesão da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica a um Acordo-Quadro para a 
Colaboração Internacional em matéria de 
Investigação e Desenvolvimento de 
Sistemas de Energia Nuclear da Geração 
IV, a Comunidade aderiu ao 
Acordo-Quadro do Fórum Internacional 
Geração IV (GIF) em 11 de Maio de 
2006. O GIF coordena a cooperação 
multilateral em investigação pré-

Suprimido
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conceptual sobre diversos sistemas 
nucleares avançados. A Comunidade 
assume, pois, o compromisso de apoiar a 
cooperação internacional neste domínio, 
que está também estreitamente ligado ao 
Plano SET;

Or. en

Alteração 22
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A realização do ITER na Europa, em 
conformidade com o Acordo sobre o 
Estabelecimento da Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER 
para a Realização Conjunta do Projecto
ITER13, de 21 de Novembro de 2006, deve 
ser o elemento central das actividades de 
investigação sobre fusão no âmbito do 
Programa-Quadro (2012-2013);

Suprimido

__________________
13 JO L 358 de 16.12.2006, p. 62.

Or. en

Alteração 23
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As actividades da Comunidade 
destinadas a contribuir para a realização 
do ITER, nomeadamente para a 
construção do ITER em Cadarache e para 
a execução da I&D em tecnologias para o 

Suprimido
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ITER durante o Programa-Quadro 
(2012-2013) devem ser efectuadas sob a 
orientação da Empresa Comum Europeia 
para o ITER e o Desenvolvimento da 
Energia de Fusão (Fusão para a 
produção de energia), na sequência da 
Decisão 2007/198/Euratom do Conselho, 
de 27 de Março de 2007, que institui a 
Empresa Comum Europeia para o ITER e 
o Desenvolvimento da Energia de Fusão e 
que lhe confere vantagens14.
__________________
14. JO L 90 de 30.03.2007, p. 58.

Or. en

Alteração 24
Derek Vaughan

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A presente decisão deve estabelecer, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa-Quadro (2012-2013), um 
enquadramento financeiro que constitua 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio 
de 2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira, no 
âmbito do processo orçamental anual;

(16) A presente decisão deve estabelecer, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa-Quadro (2012-2013), um 
enquadramento financeiro que constitua 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira (AII), 
no âmbito do processo orçamental anual.
Em 20 de Abril de 2011, a Comissão 
apresentou uma proposta (COM 
(2011)0226) de revisão do QFP em vigor 
para o período 2007-2013, com base nos 
pontos 21 a 23 do AII, no sentido de 
enquadrar as necessidades de 
financiamento adicional não previstas 
para o ITER no período 2012-2013. Esta 
proposta deve constituir a base do acordo 
entre os dois braços da autoridade 
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orçamental, o qual deve ser celebrado 
com base em todos os meios 
disponibilizados no âmbito do AII sem 
colocar em risco o financiamento de 
outras políticas executadas no âmbito da 
Rubrica 1a;

Or. en

Alteração 25
Carl Haglund

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A presente decisão deve estabelecer, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa-Quadro (2012-2013), um 
enquadramento financeiro que constitua 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio 
de 2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira, no 
âmbito do processo orçamental anual;

(16) A presente decisão deve estabelecer, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa-Quadro (2012-2013), um 
enquadramento financeiro que constitua 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira (AII), 
no âmbito do processo orçamental anual. A 
fim de enquadrar o Programa-Quadro 
(2012-2013) no QFP para o período 
2012-2013, será necessário alterar o QFP 
procedendo, para esse efeito, a um 
aumento do limite máximo da Rubrica 1a 
em 650 milhões de euros, em 2012, e em 
190 milhões de euros, em 2013. Em 20 de 
Abril de 2011, a Comissão apresentou 
uma proposta baseada nos pontos 21 a 23 
do AII em vigor, que servirá de base às 
negociações. Um acordo sobre o 
financiamento do ITER por meio de 
transferências adicionais para a Rubrica 
1a do QFP permitiria a rápida adopção do 
programa de investigação Euratom em 
2011. Não havendo suficiente margem na 
Rubrica 2 ou não sendo possível 
transferir outras margens disponíveis do 
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QFP de 2011 para a Rubrica 1a, em 2012 
e 2013, será accionado o Instrumento de 
Flexibilidade, conforme o disposto no 
ponto 27 do AII;

Or. en

Alteração 26
Carl Haglund

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Relativamente ao QFP para o 
período 2014-2020, os recursos 
financeiros destinados ao projecto ITER 
devem ser fixados para a totalidade do 
período de programação no sentido de 
que qualquer ultrapassagem da quota da 
UE, fixada em 6,6 mil milhões de euros 
para o período de construção do ITER, 
cuja conclusão está actualmente prevista 
para 2020, seja financiada por limites 
externos ao QFP (delimitação de fundos);

Or. en

Alteração 27
Rolandas Paksas

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Centro Comum de Investigação 
(CCI) deve contribuir para a prestação de 
apoio científico e tecnológico centrado nos 
clientes para a formulação, 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das políticas da União. 
Neste contexto, o CCI deve continuar a 
funcionar como um centro de referência 

(17) O Centro Comum de Investigação 
(CCI) deve contribuir para a prestação de 
apoio científico e tecnológico centrado nos 
clientes para a formulação, 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das políticas da União. 
Neste contexto, o CCI deve continuar a 
funcionar como um centro de referência 
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independente em matéria de ciência e 
tecnologia para a União nos domínios da 
sua competência específica;

independente em matéria de ciência e 
tecnologia e de conhecimentos 
especializados de vanguarda em matéria 
de segurança nuclear e reactores na 
União, nos domínios da sua competência 
específica.

Or. lt

Alteração 28
Juozas Imbrasas

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Centro Comum de Investigação 
(CCI) deve contribuir para a prestação de 
apoio científico e tecnológico centrado nos 
clientes para a formulação, 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das políticas da União. 
Neste contexto, o CCI deve continuar a 
funcionar como um centro de referência 
independente em matéria de ciência e 
tecnologia para a União nos domínios da 
sua competência específica;

(17) O Centro Comum de Investigação 
(CCI) deve contribuir para a prestação de 
apoio científico e tecnológico centrado nos 
clientes para a formulação, 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das políticas da União. 
Neste contexto, o CCI deve continuar a 
funcionar como um centro de referência 
independente em matéria de ciência e 
tecnologia e de conhecimentos 
especializados de vanguarda em matéria 
de segurança nuclear e reactores na 
União, nos domínios da sua competência 
específica.

Or. lt

Alteração 29
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investigação sobre energia de fusão, 
com o objectivo de desenvolver a 
tecnologia para uma fonte de energia 

Suprimido
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segura, sustentável, ambientalmente 
responsável e economicamente viável;

Or. en

Alteração 30
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cisão nuclear e protecção contra 
radiações, com o objectivo de reforçar a 
eficiência em termos de recursos, a 
relação custo-eficácia e, em especial, a 
segurança operacional da cisão nuclear e 
de outras aplicações das radiações na 
indústria e medicina.

b) Cisão nuclear e protecção contra 
radiações, com o objectivo de reforçar, em 
especial, a segurança operacional da cisão 
nuclear e de outras aplicações das 
radiações na indústria e medicina. Convém 
atentar, em particular, no 
desmantelamento da investigação 
nuclear.

Or. en

Alteração 31
Carl Haglund

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O montante máximo para a execução do 
Programa-Quadro (2012-2013) é de
2.560.270.000 euros. Este montante é 
repartido do seguinte modo (em euros):

O montante máximo para a execução do 
Programa-Quadro (2012-2013) é de
2.100.270.000 euros. Este montante é 
repartido do seguinte modo (em euros):

Or. en

Alteração 32
Helga Trüpel
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Investigação sobre energia de fusão
2 208 809 000;

- Investigação sobre energia de fusão
10 000 000;

Or. en

Alteração 33
Carl Haglund

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Investigação sobre energia de fusão
2 208 809 000;

- Investigação sobre energia de fusão
1 748 809 000;

Or. en

Alteração 34
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações 118 245 000;

- segurança nuclear, melhoria da gestão 
dos resíduos nucleares e protecção contra 
as radiações: 118 245 000;

Or. en

Alteração 35
Carl Haglund

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

- Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações 118 245 000;

- Cisão nuclear, nomeadamente 
segurança, melhoria da gestão dos 
resíduos nucleares e protecção contra as 
radiações: 118 245 000;

Or. en

Alteração 36
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Anexo I - Parte I.A

Texto da Comissão Alteração

I.A INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
ENERGIA DE FUSÃO

Suprimido

Objectivo
Desenvolver a base de conhecimentos, 
com a realização do ITER como passo 
essencial nesse sentido, para a construção 
de reactores-protótipo destinados a 
centrais que sejam seguras, sustentáveis, 
ambientalmente responsáveis e 
economicamente viáveis. 
Fundamentação
A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 
aprovisionamento sustentável e seguro da 
União dentro de algumas décadas. O seu 
desenvolvimento com êxito 
proporcionaria uma energia segura, 
sustentável e ambientalmente responsável. 
O objectivo a longo prazo da investigação 
europeia sobre fusão, abrangendo todas 
as actividades de fusão nos 
Estados-Membros e países terceiros 
associados, é a criação conjunta de 
reactores-protótipo para centrais que 
satisfaçam estes requisitos e sejam 
economicamente viáveis.
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A primeira prioridade da estratégia para a 
realização do objectivo a longo prazo é a 
construção do ITER (uma importante 
instalação experimental que demonstrará 
a viabilidade científica e técnica da 
energia de fusão), seguida da construção 
de uma central eléctrica de fusão de 
demonstração (DEMO). A construção do 
ITER será acompanhada de um programa 
orientado de apoio às actividades de I&D 
para o ITER e de actividades limitadas no 
domínio das tecnologias e da física 
necessárias para a DEMO. 
A dimensão global da I&D no domínio da 
fusão está inscrita no Acordo que institui 
a Organização Internacional de Energia 
de Fusão para o Projecto ITER e no 
Acordo entre o Governo do Japão e a 
Comunidade para a Realização das 
Actividades da Abordagem mais Ampla no 
domínio da Investigação em Energia de 
Fusão.
Prossegue também a cooperação 
internacional no âmbito de oito Acordos 
de Cooperação bilaterais no domínio da 
fusão em vigor entre a Comunidade e 
países terceiros.
Actividades
1. A realização do ITER
Inclui as actividades de construção 
conjunta do ITER, nomeadamente a 
administração da Organização 
Internacional ITER e da Empresa 
Comum Europeia para o ITER, a gestão e 
o recrutamento de pessoal, o apoio técnico 
e administrativo geral, a construção de 
equipamentos e instalações e o apoio ao 
projecto durante a construção.
2. I&D de preparação para o 
funcionamento do ITER
Um programa orientado para a física e a 
tecnologia explorará o «Joint European 
Torus» (JET) e outros dispositivos de 
confinamento magnético relevantes para 
o ITER. Avaliará tecnologias-chave 
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específicas para o ITER, consolidará as 
escolhas do projecto ITER e preparará o 
funcionamento do ITER.
3. Actividades tecnológicas preparatórias 
para a DEMO
Continuarão a ser desenvolvidos 
materiais de fusão e tecnologias-chave 
para a fusão e serão prosseguidos os 
trabalhos da equipa que prepara a 
construção da Instalação Internacional 
de Irradiação de Materiais de Fusão 
(International Fusion Materials 
Irradiation Facility, IFMIF).
4. Actividades de I&D a mais longo prazo
Serão desenvolvidas actividades de âmbito 
limitado sobre conceitos melhorados para 
sistemas de confinamento magnético 
(incidindo na preparação da entrada em 
funcionamento do dispositivo Stellarator 
W7-X) e sobre teoria e modelização para 
uma profunda compreensão dos plasmas 
de fusão.
5. Recursos humanos, ensino e formação
Tendo em vista as necessidades imediatas 
e a médio prazo do ITER e um maior 
desenvolvimento da fusão, serão 
prosseguidas as iniciativas destinadas a 
formar a «Geração ITER» em termos de 
efectivos, leque de competências, 
formação de alto nível e experiência.
6. Infra-estruturas
O ITER será uma nova infra-estrutura de 
investigação com uma forte dimensão 
europeia.
7. Indústria e processos de transferência 
tecnológica
São necessárias novas estruturas 
organizativas para uma rápida 
transferência das inovações decorrentes 
do ITER para a indústria europeia. Esta 
será uma tarefa do Fórum de Inovação na 
Indústria de Fusão, que irá elaborar um 
roteiro para a tecnologia de fusão e 
iniciativas de desenvolvimento de recursos 
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humanos, com ênfase na inovação e no 
potencial de oferta de novos produtos e 
serviços.

Or. en

Alteração 37
Helga Trüpel

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia nuclear é um elemento 
importante no debate sobre a luta contra 
as alterações climáticas e a redução da 
dependência europeia da energia 
importada. Uma tecnologia nuclear mais 
avançada oferece a perspectiva de 
melhorias significativas a nível da 
eficiência e utilização dos recursos, 
garantindo simultaneamente níveis ainda 
mais elevados de segurança e produzindo 
uma menor quantidade de resíduos que os 
actuais modelos. As actuais iniciativas 
europeias neste domínio são 
desenvolvidas no âmbito do Plano 
Estratégico para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET), aprovado pelo 
Conselho e pelo Parlamento Europeu, e 
contribuem também para as actividades 
de colaboração em curso com os 
principais países terceiros no âmbito do 
Fórum Internacional Geração IV (GIF).

Suprimido

Or. en


