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Alteração 5
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica de 
actividades de investigação e formação em 
matéria nuclear para o período de 
2012-2013, a seguir denominado «o 
Programa-Quadro (2012-2013)», foi 
adoptado pela Decisão .../.../Euratom, de..., 
relativa ao Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
de actividades de investigação e formação 
em matéria nuclear (2012-2013). Cabe à 
Comissão a responsabilidade de assegurar 
a execução do Programa-Quadro 
(2012-2013) e dos seus programas 
específicos, incluindo os respectivos 
aspectos financeiros.

(1) O Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica de 
actividades de investigação e formação em 
matéria nuclear para o período de 
2012-2013, a seguir denominado «o 
Programa-Quadro (2012-2013)», que foi 
adoptado pela Decisão .../.../Euratom, de..., 
relativa ao Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
de actividades de investigação e formação 
em matéria nuclear (2012-2013), deve 
complementar as outras acções da União 
no campo da política de investigação que 
são necessárias para a consecução da 
Estratégia Europa 2020, em particular as 
acções associadas à educação e à 
formação, à competitividade e à inovação, 
à indústria, ao emprego e ao ambiente. 
Cabe à Comissão a responsabilidade de 
assegurar a execução do Programa-Quadro 
(2012-2013) e dos seus programas 
específicos, incluindo os respectivos 
aspectos financeiros.

Or. lt

Alteração 6
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Programa-Quadro (2012-2013) 
deve contribuir para a aplicação da União 
da Inovação, uma das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020, 
reforçando a competitividade em matéria 
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de excelência científica e acelerando a 
implementação das principais inovações 
no domínio da energia nuclear, em 
particular no que respeita à fusão e à 
segurança nuclear, contribuindo 
igualmente para responder aos desafios 
do sector da energia e das alterações 
climáticas. 

Or. lt

Alteração 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A concepção e a implementação do 
Programa-Quadro (2012-2013) devem 
basear-se nos princípios de simplicidade, 
estabilidade, transparência, segurança 
jurídica, coerência, excelência e 
confiança, de acordo com as 
recomendações do Parlamento Europeu 
no seu relatório sobre simplificar a 
execução dos programas-quadro de 
investigação.

Or. en

Alteração 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Impõe-se prestar maior atenção e 
afectar mais recursos orçamentais às 
iniciativas complementares à investigação 
nuclear de base, nomeadamente no que se 
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refere ao investimento em capital humano 
e em acções destinadas a colmatar o risco 
de escassez de competências nos próximos 
anos (por exemplo, bolsas para 
investigadores no sector nuclear) e a 
consequente perda de liderança para a 
União.

Or. en

Alteração 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Deve prestar-se uma particular 
atenção ao desenvolvimento de relações 
contratuais tendentes a reduzir o risco de 
incumprimento, bem como a 
redistribuição de riscos e despesas ao logo 
do tempo.

Or. en

Alteração 10
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
promover a participação das regiões 
ultraperiféricas da Comunidade, bem como 
de uma vasta gama de empresas, centros de 
investigação e universidades.

(8) O Programa-Quadro (2012-2013) deve 
promover a participação das regiões 
ultraperiféricas da Comunidade, bem como 
de uma vasta gama de empresas, centros de 
investigação e universidades, cujas 
actividades de investigação deveriam 
assentar no respeito dos princípios éticos 
fundamentais, em especialmente os 
consagrados na Carta dos Direitos 
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Fundamentais da União Europeia. 

Or. lt

Alteração 11
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A implementação do ITER na 
Europa, em conformidade com o Acordo, 
de 21 de Novembro de 2006, sobre o 
estabelecimento da Organização 
Internacional da Energia de Fusão ITER 
no contexto da aplicação conjunta do 
projecto ITER, deve constituir o elemento 
central das actividades de investigação no 
domínio da fusão no âmbito do 
Programa-Quadro 2012-2013.

Or. lt

Alteração 12
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
Regras específicas para a investigação 

sobre energia de fusão
As regras estabelecidas no presente 
capítulo são aplicáveis sem prejuízo de 
regras específicas para actividades no 
âmbito do domínio temático «Investigação 
sobre energia de fusão» estabelecidas no 
capítulo IV.
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Or. fr

Justificação

Não há qualquer razão para que as regras de participação não devam aplicar-se à 
investigação da fusão.  Em particular, é legítimo expressar preocupação com o Baixo nível 
de participação das PME no programa de investigação relativo à fusão. 

Alteração 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as fases do processo devem ser 
optimizadas a fim de precaver atrasos e de 
encorajar a eficácia dos custos. Tal 
implica o acesso aos projectos de 
programas de trabalho, a publicação de 
convites à apresentação de propostas, a 
elaboração da proposta, o processo de 
selecção e o tempo requerido para efeitos 
de aprovação de subvenções e para 
efectuar o respectivo pagamento.

Or. en

Alteração 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
garantir um equilíbrio razoável dos géneros 
quando da nomeação de grupos de peritos 
independentes.

São tomadas as medidas adequadas 
aquando da nomeação de grupos de 
peritos independentes para garantir um 
equilíbrio razoável dos géneros e um 
equilíbrio entre os Estados-Membros que 
realizam actividades de investigação e 
formação no domínio nuclear e os 
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Estados associados.

Or. ro

Justificação

Aquando da constituição de grupos de peritos independentes, adoptar-se-ão as medidas 
adequadas para garantir não só um equilíbrio razoável entre os géneros, mas também entre 
os Estados-Membros que desenvolvem actividades de investigação e formação no domínio 
nuclear e os Estados associados.

Alteração 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Excluírem custos não elegíveis, 
nomeadamente impostos indirectos 
identificáveis, incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado, direitos, juros 
devedores, provisões para eventuais 
perdas e encargos futuros, perdas 
cambiais, custos relacionados com o 
rendimento de capitais, custos declarados, 
incorridos ou reembolsados relativamente a 
outros projectos da União, dívidas e 
respectivos encargos, despesas excessivas 
ou inconsideradas e quaisquer outros 
custos que não satisfaçam as condições 
estabelecidas nas alíneas a) a d).

e) Excluírem custos não elegíveis, 
nomeadamente impostos indirectos 
identificáveis, incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado não recuperável, 
direitos, juros devedores, perdas cambiais, 
custos relacionados com o rendimento de 
capitais, custos declarados, incorridos ou 
reembolsados relativamente a outros 
projectos da União, dívidas e respectivos 
encargos, despesas excessivas ou 
inconsideradas e quaisquer outros custos 
que não satisfaçam as condições
estabelecidas nas alíneas a) a d).

Or. fr

Alteração 16
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os contratos de associação referidos no 
artigo 51.º, alínea a), e as acções a custos 
repartidos referidas no artigo 51.º, alínea 
f), estabelecem as regras relativas à 
contribuição financeira da Comunidade 
para as actividades por eles abrangidas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 17
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa anual de participação financeira da 
Comunidade («apoio de base»), 
estabelecida nos contratos de associação, 
não pode ser superior a 20% das despesas 
das associações em actividades
especificadas nos respectivos programas 
de trabalho anuais ao longo de toda a 
vigência do Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade (2007-2011), adoptado pela 
Decisão 2006/970/Euratom do Conselho, 
e do Programa-Quadro (2012-2013).

Não será concedida participação 
financeira da Comunidade para as 
actividades referidas no artigo 51.°.

Or. fr

Justificação

Num contexto de dificuldades financeiras e orçamentais, o dinheiro dos contribuintes 
europeus deve ser reorientado para actividades de investigação que estejam relacionadas 
com o desenvolvimento sustentável e associar o maior número possível de investigadores e 
PME.

Alteração 18
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta do Comité Consultivo do 
Programa Fusão referido no artigo 7.º da 
Decisão... /.../Euratom do Conselho, a 
Comissão pode financiar:

Suprimido

a) No âmbito de contratos de associação a 
uma taxa não superior a 40%: despesas 
de projectos específicos de cooperação 
entre os associados que tenham sido 
recomendadas para apoio prioritário pelo 
comité consultivo e aprovadas pela
Comissão, incidindo o apoio prioritário 
em acções de relevância para o 
ITER/DEMO, excepto no caso de 
projectos aos quais já tenha sido atribuído 
um estatuto prioritário em 
programas-quadro anteriores;
b) Acções realizadas no âmbito do Acordo 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Fusão, incluindo concursos, ou no âmbito 
da Empresa Comum referida no artigo 
51º, alínea c);
c) Acções realizadas no âmbito do Acordo 
sobre a Mobilidade do Pessoal.

Or. fr

Justificação

Num contexto de dificuldades financeiras e orçamentais, o dinheiro dos contribuintes 
europeus deve ser reorientado para actividades de investigação que estejam relacionadas 
com o desenvolvimento sustentável e associar o maior número possível de investigadores e 
PME.

Alteração 19
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.° 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) No âmbito de contratos de associação a 
uma taxa não superior a 40%: despesas de 
projectos específicos de cooperação entre 
os associados que tenham sido 
recomendadas para apoio prioritário pelo 
comité consultivo e aprovadas pela 
Comissão, incidindo o apoio prioritário em 
acções de relevância para o ITER/DEMO, 
excepto no caso de projectos aos quais já 
tenha sido atribuído um estatuto 
prioritário em programas-quadro 
anteriores;

a) No âmbito de contratos de associação a 
uma taxa não superior a 40%: despesas de
projectos específicos de cooperação entre 
os associados que tenham sido 
recomendadas para apoio prioritário pelo 
comité consultivo e aprovadas pela 
Comissão,  incidindo o apoio prioritário em 
experimentações tendentes a optimizar os 
resultados do ITER e contribuir para a 
definição do programa DEMO; 

Or. it

Alteração 20
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de projectos e acções que 
beneficiem de contribuição financeira ao 
abrigo do n.º 2, alíneas a) ou b), todas as 
entidades jurídicas referidas no artigo 
51.º, alíneas a) e b), têm o direito de 
participar em experiências realizadas nos 
equipamentos em questão.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Num contexto de dificuldades financeiras e orçamentais, o dinheiro dos contribuintes 
europeus deve ser reorientado para actividades de investigação que estejam relacionadas 
com o desenvolvimento sustentável e associar o maior número possível de investigadores e 
PME.

Alteração 21
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contribuição financeira da 
Comunidade para acções realizadas no 
âmbito de um acordo internacional de 
cooperação a que se refere o artigo 51.º, 
alínea d), deve ser definida em 
consonância com esse acordo ou por uma 
entidade jurídica instituída por esse 
acordo. A Comunidade pode gerir a sua 
participação e a sua contribuição 
financeira no âmbito desse acordo por 
intermédio de qualquer entidade jurídica 
adequada.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Num contexto de dificuldades financeiras e orçamentais, o dinheiro dos contribuintes 
europeus deve ser reorientado para actividades de investigação que estejam relacionadas 
com o desenvolvimento sustentável e associar o maior número possível de investigadores e 
PME.


