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Alteração 9
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. fr

Alteração 10
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Programa-Quadro (2012-2013) 
deveria ter em conta as incidências, 
nomeadamente financeiras e orçamentais, 
no programa ITER, da catástrofe de 
Fukushima e das decisões subsequentes, 
em particular o abandono do programa 
nuclear na Alemanha, devendo, pois, 
realizar uma análise de impacto.

Or. fr

Justificação

Não existe uma justificação séria da Comissão Europeia para uma derrogação da obrigação 
de realizar uma análise de impacto. No entanto, a Comissão propõe que os contribuintes 
europeus paguem mais de 2,5 mil milhões de euros para dois anos de investigação no 
domínio da energia nuclear. As consequências das catástrofes no Japão, bem como certas 
decisões políticas, como a adoptada na Alemanha no sentido de abandonar a solução 
nuclear, tão-pouco foram avaliadas pela Comissão Europeia.
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Alteração 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A elaboração e a implementação do 
Programa-Quadro (2012 - 2013) deve 
apoiar-se nos princípios da simplicidade, 
estabilidade, transparência, segurança 
jurídica, coerência, excelência e 
confiança, seguindo as recomendações do 
Parlamento Europeu no seu relatório 
sobre a simplificação da execução do 
Programas-Quadro de Investigação. 

Or. en

Alteração 12
Michèle Rivasi

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 

(5) Entre 1989 e inícios de 2011, o 
número de reactores diminuiu na União 
Europeia de 177 para 143; a electricidade 
produzida pelas centrais nucleares sofreu 
reduções regulares desde 2003; só a 
França produz perto de metade dessa 
electricidade (46% em 2009). Desde então, 
quatro reactores explodiram em 
Fukushima e a Alemanha decidiu 
encerrar as suas centrais nucleares. A 
presente proposta de decisão foi adoptada 
pela Comissão Europeia em 7 de Março 
de 2011, ou seja, quatro dias antes da 
catástrofe de Fukushima. Não tem, pois, 
em conta esses acontecimentos que 
contribuíram, e irão contribuir, para a 
alteração radical da política energética 
europeia. O Plano Estratégico Europeu 
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em matéria de energia e clima, tanto a 
curto como a mais longo prazo.

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» esse plano deve, pois, ser revisto 
por forma a acelerar o desenvolvimento 
das energias renováveis e das tecnologias 
susceptíveis de reduzir as nossas emissões 
de carbono. Nelas já não estão incluídas 
tecnologias no domínio da energia nuclear, 
dado que não oferecem qualquer potencial 
para alcançar os objectivos de um 
desenvolvimento realmente sustentável.

Or. fr

Alteração 13
Edit Herczog

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A melhoria da segurança nuclear e, 
se necessário, dos aspectos ligados à 
segurança física, deve ser tratada 
prioritariamente dadas as possíveis
consequências transfronteiras dos 
incidentes nucleares.

Or. en

Alteração 14
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Plano SET reconhece que, no (6) No domínio da cisão nuclear, os 
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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.

principais desafios tecnológicos a que a 
União deverá fazer face para alcançar os 
seus objectivos energéticos acordados para 
2020 são encontrar soluções de gestão a 
longo prazo dos resíduos e lançar um 
vasto programa de formação de 
especialistas no domínio do 
desmantelamento das instalações 
nucleares. O princípio de poluidor-
pagador será aplicado nesse sentido.

Or. fr

Alteração 15
Antonio Cancian

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Iniciativa Industrial Europeia 
para a Sustentabilidade da Energia 
Nuclear (ESNII) tem como objectivo a 
implantação de reactores de neutrões 
rápidos de quarta geração (GEN IV) com 
ciclo de combustível fechado até 2035-
2040.  Inclui três eixos de 
desenvolvimento tecnológico e quatro 
grandes projectos: o protótipo ASTRID 
(sódio resfriado), o demonstrador 
ALLEGRO (refrigerado a gás), o reactor 
de demonstração ALFRED (refrigerado a 
chumbo) e, para a mesma tecnologia no 
domínio das infra-estruturas de suporte, a 
instalação de irradiação de neutrões 
rápidos MYRRHA (refrigerada a 
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chumbo-bismuto).

Or. it

Alteração 16
Edit Herczog

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Tendo em conta o acidente ocorrido 
na central nuclear de Fukushima, no 
Japão, resultante do tremor de terra e do 
tsunami de 11 de Março de 2011, é 
necessário um trabalho adicional de 
investigação no domínio da segurança da 
cisão nuclear a fim de tranquilizar os 
cidadãos da União relativamente ao facto 
de que as instalações nucleares situadas 
na União continuam a respeitar as 
normas internacionais mais elevadas. 
Esse trabalho adicional requer um 
aumento do orçamento atribuído à cisão 
nuclear.

Or. en

Alteração 17
Michèle Rivasi

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 
«demonstração» DEMO constitui um 

(7) Embora o plano SET, no domínio da 
fusão, reconheça a importância do ITER, a 
comunidade científica também reconhece 
que o sector da "fusão" não poderá ser 
viável do ponto de vista comercial até ao 
final do século, ou mesmo mais tarde. Por 
conseguinte, o ITER não fornecerá um 
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objectivo estratégico a longo prazo da 
investigação sobre a fusão.

único kWh à rede de electricidade.

Or. fr

Alteração 18
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Na reunião do Conselho Europeu de 4 
de Fevereiro de 2011, foi decidido que a 
UE e os seus Estados-Membros deverão 
promover o investimento em energias 
renováveis e tecnologias hipocarbónicas 
seguras e sustentáveis e concentrar 
esforços na implementação das 
prioridades tecnológicas estabelecidas no 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET).

Suprimido;

Or. fr

Justificação

Este ponto é retomado na alteração referente ao considerando (5).

Alteração 19
Michèle Rivasi

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 de 
investigação no domínio da fusão que tem 
assumido um papel a nível internacional 
mas que, por outro lado, requer uma 
contribuição financeira incessantemente 
crescente dos cidadãos europeus, em 
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detrimento de outros programas de 
investigação e de desenvolvimento.

Or. fr

Justificação

A fusão poderia ser comercialmente viável no melhor dos casos nos próximos 80 a 100 anos, 
pelo que não pode contribuir para  a segurança energética e climática. As ingentes dotações 
orçamentais atribuídas a ITER e à fusão não têm, pois, justificação, nem, de resto, são 
justificáveis, devendo ser afectadas aos domínios da saúde ou das energias autenticamente 
sustentáveis.

Alteração 20
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Um acordo sobre o financiamento 
adicional do ITER exclusivamente por 
meio de transferências de margens não 
utilizadas em 2011 do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) e sem reafectações do 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação 
para o Programa-Quadro Euratom 
permitiria uma rápida adopção do 
programa de investigação Euratom em 
2011.

Or. en

Alteração 21
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na sequência da Decisão do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2005, 

Suprimido;
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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-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. fr

Alteração 22
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As conclusões do Conselho sobre a 
necessidade de competências no domínio 
nuclear, adoptadas na sua sessão de 1-2 
de Dezembro de 2008, reconhecem que é 
essencial manter na Comunidade um nível 
de formação elevado no domínio nuclear.

(11) Uma vez que o Tratado Euratom não 
confere ao Parlamento poderes de co-
decisão no domínio da energia nuclear, é 
essencial definir uma nova base jurídica 
para a legislação futura nesta matéria.

Or. fr

Justificação

As decisões do Conselho no domínio nuclear são cada vez mais frequentemente adoptadas 
sem ter em consideração o parecer do Parlamento Europeu. Assim, o Conselho já adoptou a 
sua posição sobre a presente proposta de decisão sem sequer aguardar as propostas de 
alteração do relator, nem dos demais deputados da ITRE. Outro exemplo recente: o da 
Directiva relativa à gestão dos combustíveis usados e dos resíduos radioactivos, cuja decisão 
foi tomada sem ter em conta o parecer do PE.
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Alteração 23
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As conclusões do Conselho sobre a 
necessidade de competências no domínio 
nuclear, adoptadas na sua sessão de 1-2 de 
Dezembro de 2008, reconhecem que é 
essencial manter na Comunidade um nível 
de formação elevado no domínio nuclear.

(11) As conclusões do Conselho sobre a 
necessidade de competências no domínio 
nuclear, adoptadas na sua sessão de 1-2 de
Dezembro de 2008, reconhecem que é 
essencial manter na Comunidade um nível 
de formação elevado e condições de 
trabalho adequadas no domínio nuclear.

Or. ro

Alteração 24
Michèle Rivasi

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 
ITER, de 21 de Novembro de 2006, deve 
ser o elemento central das actividades de 
investigação sobre fusão no âmbito do 
Programa-Quadro (2012-2013).

(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 
ITER, de 21 de Novembro de 2006, 
deveria ser reconsiderada.

Or. fr

Justificação

A partir de 2006, surgiram novos dados técnicos, financeiros, orçamentais e relativos aos 
riscos ambientais. Suspender ITER seria menos oneroso do que prosseguir o seu 
financiamento público durante as próximas décadas.
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Alteração 25
Michèle Rivasi

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 
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 vantagens.

Suprimido;

Or. fr

Justificação

A partir de 2006, surgiram novos dados técnicos, financeiros, orçamentais e relativos aos 
riscos ambientais. Suspender ITER seria menos oneroso do que prosseguir o seu 
financiamento público durante as próximas décadas.

Alteração 26
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão, o Conselho Europeu, 
o Conselho e os Estados-Membros devem 
iniciar um processo de alteração do 
Tratado Euratom com vista a reforçar as 
disposições do Tratado relativas aos 
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direitos de informação e de co-legislação 
do Parlamento Europeu em matéria de 
investigação Euratom e de protecção do 
ambiente.

Or. en

Alteração 27
Adina-Ioana Vălean

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 2012 e 2013, 
será necessário alterar o QFP, 
aumentando, para o efeito, o limite 
máximo da rubrica 1a. Em 20 de Abril de 
2011, a Comissão apresentou uma 
proposta 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 uma rápida 
adopção do programa de investigação 
Euratom em 2011. Caso não seja possível 
transferir qualquer outra margem do 
QFP de 2011 em 2012 e 2013, deve ser 
mobilizado o Instrumento de 
Flexibilidade estabelecido no ponto 27 do 
AII.

Or. en
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Alteração 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Para o QFP 2014-2020, os 
recursos financeiros destinados ao 
projecto ITER devem ser fixados para a 
totalidade do período de programação, a 
fim de que qualquer superação dos custos 
para além da quota da UE de 6,6 mil 
milhões de euros para o período de 
construção do ITER, de conclusão 
prevista para 2020, seja financiada 
exclusivamente pelos Estados-Membros e 
não pelo orçamento da UE (delimitação).

Or. en

Alteração 29
Michèle Rivasi

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 
domínios da sua competência específica.

Or. fr
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Alteração 30
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A dimensão internacional e mundial 
das actividades de investigação europeias é 
importante para obter benefícios mútuos. O 
Programa-Quadro (2012-2013) deve estar 
aberto à participação dos países que 
tenham concluído os acordos necessários 
para o efeito e, a nível de projectos e com 
base em benefícios mútuos, à participação 
de entidades de países terceiros e de 
organizações internacionais de cooperação 
científica.

(18) A dimensão internacional e mundial 
das actividades de investigação europeias é 
importante para obter benefícios mútuos. O 
Programa-Quadro (2012-2013) deve, pois, 
por outro lado, estar aberto à participação 
dos países que tenham concluído os
acordos necessários para o efeito e, a nível 
de projectos e com base em benefícios 
mútuos, à participação de entidades de 
países terceiros e de organizações 
internacionais de cooperação científica.
Por outro lado, tal significa também que, 
em particular no que respeita ao projecto 
ITER, os parceiros internacionais devem 
respeitar plenamente as suas obrigações 
financeiras.

Or. en

Alteração 31
Edit Herczog

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro (2012-2013) 
prossegue os objectivos gerais descritos no 
artigo 1.º e no artigo 2.º, alínea a), do 
Tratado, contribuindo ao mesmo tempo 
para a criação de uma União da Inovação e 
o desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação.

1. O Programa-Quadro (2012-2013) 
prossegue os objectivos gerais descritos no 
artigo 1.º e no artigo 2.º, alínea a), do 
Tratado, prestando uma particular 
atenção à segurança nuclear, operacional 
e física, bem como à  protecção contra as 
radiações, contribuindo ao mesmo tempo 
para a criação de uma União da Inovação e 
o desenvolvimento do Espaço Europeu da 
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Investigação.

Or. en

Amendment 32
Michèle Rivasi

Proposal for a decision
Article 2 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. O Programa-Quadro (2012-2013) 
prossegue os objectivos gerais descritos no 
artigo 1.º e no artigo 2.º, alínea a), do 
Tratado, contribuindo ao mesmo tempo 
para a criação de uma União da Inovação e 
o desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação.

1. O Programa-Quadro (2012-2013) 
prossegue os objectivos gerais descritos no 
artigo 2.º, alínea a), do Tratado, 
contribuindo ao mesmo tempo para a 
criação de uma União da Inovação e o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação.

Or. fr

Justification

Registou-se um grande número de mutações no Mundo desde os Tratados de Roma de 1957, 
mas o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica – Euratom –
permanece inalterado. Mais do que manter a” missão” obsoleta de promover o
“estabelecimento das condições necessárias à formação e crescimento rápido das indústrias 
nucleares”, o PQ-Euratom deveria centrar-se unicamente na protecção das radiações, 
desmantelamento, salvaguardas técnicas e tecnologias de protecção, bem como o apoio 
científico e técnico ao processo de decisão político.

Alteração 33
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – N.° 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. fr

Alteração 34
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – N.° 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) Protecção contra radiações, com o 
objectivo de reforçar a eficiência das
aplicações das radiações na indústria e 
medicina

Or. fr

Alteração 35
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 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 
100.000.000 euros. Este montante é 
repartido do seguinte modo (em euros):

Or. fr

Alteração 36
Adina-Ioana Vălean
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – frase 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 37
Michèle Rivasi

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;

Suprimido;

Or. fr

Alteração 38
Adina-Ioana Vălean

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, estes valores incluem as 
verbas necessárias para a continuação do 
programa JET em Culham;

Or. en

Alteração 39
Michèle Rivasi
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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;

– Protecção contra as radiações 60 000 
000;

Or. fr

Alteração 40
Edit Herczog

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;

– Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações 200 000 000;

Or. en

Alteração 41
Adina-Ioana Vălean

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, melhoramento da 
gestão dos resíduos nucleares e protecção 
contra as radiações: 118 245 000;

Or. en

Alteração 42
Michèle Rivasi
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Proposta de decisão
Artigo 3 – N.° 1 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Actividades nucleares do CCI 233 216 
000.

– Actividades nucleares do CCI 40 000 
000.

Or. fr

Alteração 43
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

– Actividades nucleares do CCI 233 216 
000.

– Actividades nucleares do CCI 
relacionadas com a segurança nuclear, a 
protecção ambiental e o desmantelamento
233 216 000

Or. en

Alteração 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É prestada particular atenção ao 
desenvolvimento de acordos contratuais 
que reduzam o risco de não execução, 
bem como à redistribuição dos riscos e 
dos custos no tempo.

Or. en
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Alteração 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser prestada particular atenção 
às iniciativas paralelas às principais 
actividades de investigação nuclear, 
nomeadamente no respeitante aos 
investimentos no capital humano e em 
condições de trabalho adequadas e acções 
tendentes a fazer face ao risco de défice 
de competências nos próximos anos.

Or. en

Alteração 46
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros e a Comissão a 
estabelecem uma "avaliação das 
competências e qualificações 
profissionais" da União Europeia no 
domínio nuclear, que permitirá que se 
tenha uma visão completa da situação e 
que sejam identificadas e aplicadas 
soluções adaptadas.

Or. en

Alteração 47
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro (2012-2013) está 
organizado em duas partes que 
correspondem às acções «indirectas» de 
investigação sobre energia de fusão, cisão 
nuclear e protecção contra radiações e às 
actividades de investigação «directas» do 
CCI.

O Programa-Quadro (2012-2013) está 
organizado em duas partes que 
correspondem às acções «indirectas» de 
investigação sobre o desmantelamento das 
instalações nucleares e a protecção contra 
radiações e às actividades de investigação 
«directas» do CCI.

Or. fr

Alteração 48
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I. A

Texto da Comissão Alteração

Esta parte é suprimida.

Or. fr

Alteração 49
Antonio Cancian

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte I.A – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

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 
específicas para o ITER, consolidará as 
escolhas do projecto ITER e preparará 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 (incluindo, 
eventualmente, novas experimentações a 
realizar e explorar paralelamente a ITER)
relevantes para o ITER. Avaliará 
tecnologias-chave específicas para o ITER, 
consolidará as escolhas do projecto ITER e 
preparará o funcionamento do ITER.
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Or. it

Alteração 50
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B - Título

Texto da Comissão Alteração

I.B.CISÃO NUCLEAR E PROTECÇÃO 
CONTRA AS RADIAÇÕES

I.B. DESMANTELAMENTO E 
PROTECÇÃO CONTRA AS 
RADIAÇÕES

Or. fr

Alteração 51
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 1

Texto da Comissão Alteração

Estabelecer uma base científica e técnica 
sólida a fim de acelerar avanços práticos 
para uma gestão mais segura dos resíduos 
radioactivos de longa vida, promovendo 
em especial a segurança, a eficiência em 
termos de recursos e a relação custo-
eficácia e garantindo um sistema sólido e 
socialmente aceitável de protecção do 
homem e do ambiente contra os efeitos das 
radiações ionizantes.

Estabelecer uma base científica e técnica 
sólida a fim de acelerar avanços práticos 
para o desmantelamento seguro das 
instalações nucleares e garantindo a 
implementação de um sistema sólido de 
protecção do homem e do ambiente contra 
os efeitos das radiações ionizantes.

Or. fr

Alteração 52
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 2 – parágrafo 1
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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).

Como demonstraram as sucessivas 
catástrofes ocorridas nas centrais 
nucleares, a energia nuclear é uma fonte 
de riscos graves, tanto para os seres 
humanos como para o ambiente. Prova-o 
a recente decisão da Alemanha de 
abandonar a energia nuclear.

Or. fr

Alteração 53
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

Desde o início do Sétimo Programa-
Quadro Euratom, foram lançadas três 
grandes iniciativas europeias de 
cooperação no domínio da ciência e 
tecnologia nuclear. Trata-se da 
Plataforma Tecnológica para a Energia 
Nuclear Sustentável (SNETP), da 
Plataforma Tecnológica para a 
Implementação da Eliminação Geológica 
(IGDTP) e da Iniciativa Pluridisciplinar 
Europeia sobre Doses Baixas (MELODI). 

Suprimido;
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As actividades da SNETP e da IGDTP 
correspondem muito às prioridades do 
Plano SET, e um núcleo central de 
organizações SNETP é responsável pela 
implementação da ESNII, a Iniciativa 
Industrial Europeia para a 
Sustentabilidade da Energia Nuclear no 
âmbito do Plano SET. Todas abrangem 
actividades no âmbito do Programa-
Quadro (2012-2013) e podem garantir que 
este se mantenha tão eficiente e eficaz 
quanto possível.

Or. fr

Alteração 54
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Existem crescentes interacções entre a 
SNETP, a IGDTP e a MELODI e outros 
fóruns de partes interessadas a nível da 
União, como o Fórum Europeu da 
Energia Nuclear (ENEF) e o ENSREG e 
(Grupo de Reguladores Europeus em 
matéria de Segurança Nuclear), e este 
processo será também promovido na 
medida do possível por meio de 
actividades do Programa-Quadro.

Suprimido;

Or. fr

Alteração 55
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Euratom (2012-2013) 
é caracterizado por uma preocupação 
primordial de promover elevados níveis de 
segurança. Continuará também a apoiar
iniciativas destinadas a assegurar que as 
instalações, a formação e as possibilidades 
de formação na Europa se mantenham
adequadas tendo em conta as actuais 
orientações dos programas nacionais e a 
os melhores interesses da União no seu 
todo. Mais do que qualquer outro aspecto, 
é isto que assegurará a manutenção de
uma cultura de segurança adequada.

O Programa-Quadro Euratom (2012-2013) 
é caracterizado por uma preocupação 
primordial de promover o 
desmantelamento das instalações 
nucleares nas condições de maior 
segurança. O Programa acelerará as
iniciativas destinadas a assegurar que as 
instalações, a formação e as possibilidades 
de formação na Europa neste domínio se 
tornem adequadas tendo em conta as 
actuais tendências globais de 
programação de encerramento das 
centrais nucleares. Mais do que qualquer 
outro aspecto, é isto que assegurará uma 
cultura de segurança adequada.

Or. fr

Alteração 56
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Eliminação geológica Suprimido;
Actividades de investigação orientadas 
para a implementação sobre todos os 
aspectos essenciais, ainda pendentes, do 
armazenamento de combustível irradiado 
e de resíduos radioactivos de longa vida 
em camadas geológicas profundas, 
acompanhadas, quando adequado, da 
demonstração de tecnologias e de 
segurança, com vista a apoiar o 
desenvolvimento de uma perspectiva 
europeia comum sobre as principais 
questões relacionadas com a gestão e 
eliminação de resíduos.

Or. fr
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Justificação

Segundo o princípio do 'poluidor-pagador', são os próprios produtores de resíduos nucleares 
quem deve contribuir para encontrar soluções sustentáveis para os seus resíduos. Por 
conseguinte, os contribuintes europeus não devem participar neste programa de investigação.

Alteração 57
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 3 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sistemas de reactores Suprimido;
Investigação em apoio a um 
funcionamento seguro, eficiente e mais 
sustentável de todos os sistemas 
pertinentes de reactores (incluindo 
instalações do ciclo de combustível) em 
utilização ou em desenvolvimento na 
Europa, incluindo aspectos da gestão de 
resíduos no âmbito do ciclo do 
combustível como a separação e a 
transmutação.

Or. fr

Justificação

O dinheiro dos contribuintes europeus deve deixar de ser aplicado numa fonte de energia 
obsoleta e perigosa.

Alteração 58
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 3 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

Apoio à utilização e à disponibilidade 
contínua de infra-estruturas essenciais de 
investigação, e à cooperação entre essas 

Apoio à utilização e à disponibilidade 
contínua de infra-estruturas essenciais de 
investigação, e à cooperação entre essas 
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infra-estruturas, nos domínios temáticos 
prioritários supra.

infra-estruturas, nos domínios da protecção 
das radiações e de desmantelamento das 
instalações nucleares.

Or. fr

Alteração 59
Romana Jordan Cizelj

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte I.B – Secção 3 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

Apoio à manutenção e ao futuro 
desenvolvimento de competências 
científicas e capacidades humanas, a fim 
de garantir a disponibilidade de 
investigadores, engenheiros e 
trabalhadores adequadamente 
qualificados no sector nuclear a mais 
longo prazo.

Apoio contínuo à manutenção e ao 
desenvolvimento do pessoal qualificado 
necessário para conservar a 
independência nuclear da União e 
garantir constantemente a segurança 
nuclear a níveis cada vez mais elevados. É 
crucial manter na União conhecimentos 
especializados no domínio nuclear, uma 
vez que a energia nuclear desempenhará 
um papel crucial no cabaz energético da 
UE, incluindo as actividades de 
desmantelamento e de gestão de resíduos 
de longa vida.

Or. sl

Alteração 60
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I.B – Secção 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Apoio à manutenção e ao futuro 
desenvolvimento de competências 
científicas e capacidades humanas, a fim de 
garantir a disponibilidade de 
investigadores, engenheiros e trabalhadores 
adequadamente qualificados no sector 

Apoio à manutenção e ao futuro 
desenvolvimento de competências 
científicas e capacidades humanas, a fim de 
garantir, em matéria de protecção das 
radiações e de desmantelamento das 
instalações nucleares, a disponibilidade de 
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nuclear a mais longo prazo. investigadores, engenheiros e trabalhadores 
adequadamente qualificados no sector 
nuclear a mais longo prazo.

Or. fr

Alteração 61
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – Secção 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa Específico Nuclear do CCI 
visa satisfazer as obrigações de I&D no 
âmbito do Tratado e apoiar a Comissão e 
os Estados-Membros no domínio das 
salvaguardas e não proliferação, gestão dos 
resíduos, segurança de instalações 
nucleares e ciclo do combustível,
radioactividade no ambiente e protecção 
contra as radiações. O CCI continuará a 
consolidar o seu papel de referência 
europeia para a divulgação de informações, 
a formação e o ensino de profissionais e 
jovens cientistas.

O Programa Específico Nuclear do CCI 
visa satisfazer as obrigações de I&D no 
âmbito do Tratado e apoiar a Comissão e 
os Estados-Membros, em particular no 
domínio das salvaguardas e não 
proliferação, radioactividade no ambiente e 
protecção contra as radiações. O CCI 
continuará a consolidar o seu papel de 
referência europeia para a divulgação de 
informações, a formação e o ensino de 
profissionais e jovens cientistas.

Or. fr

Alteração 62
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – Secção 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A energia nuclear irá desempenhar um 
papel estratégico no cabaz energético da 
União pelo menos para o próximo meio 
século, contribuindo para alcançar o 
objectivo da União em matéria de 
emissões de gases com efeito de estufa e 

Embora a energia nuclear ainda 
desempenhe um papel estratégico na 
produção de electricidade em certos 
Estados-Membros, nomeadamente em 
França, a União deve voltar-se 
decididamente para uma economia sem 



PE472.074v01-00 30/33 AM\876483PT.doc

PT

melhorando a independência, a 
segurança física e a diversidade do 
aprovisionamento energético da União.
Para isso, poderiam ser adoptados 
compromissos estritos em matéria de 
utilização responsável da energia nuclear, 
abrangendo a segurança operacional e 
física.

recurso à energia nuclear.

Or. fr

Alteração 63
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – Secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para atingir este objectivo, é claramente 
necessário desenvolver os conhecimentos, 
capacidades e competências que permitam 
dispor da necessária especialização 
científica actualizada, independente e 
fiável em apoio às políticas da União nos 
domínios da segurança operacional, 
salvaguardas nucleares e segurança física
dos reactores nucleares e dos ciclos do 
combustível. O apoio à política da União 
centrado nos clientes, sublinhado na
missão do CCI, será complementado por 
um papel activo no âmbito do Espaço 
Europeu da Investigação, realizando 
actividades de investigação de elevada 
qualidade em estreito contacto com a 
indústria e outros organismos e 
desenvolvendo redes com instituições 
públicas e privadas nos Estados-Membros.

Para atingir este objectivo, é claramente 
necessário desenvolver os conhecimentos, 
capacidades e competências que permitam 
dispor da necessária especialização 
científica actualizada, independente e 
fiável em apoio às políticas da União nos 
domínios das salvaguardas nucleares e do 
desmantelamento das instalações 
nucleares. A missão do CCI será 
complementada por um papel activo no 
âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação, realizando actividades de 
investigação de elevada qualidade em 
estreito contacto com a indústria e outros 
organismos e desenvolvendo redes com 
instituições públicas e privadas nos 
Estados-Membros. O seu papel na difusão 
de informações ao público deve ser 
reforçado.

Or. fr

Alteração 64
Michèle Rivasi
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – Secção 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Gestão dos resíduos nucleares e 
impacto ambiental incidirá na redução das 
incertezas e resolução das questões 
pendentes em matéria de eliminação dos 
resíduos, a fim de desenvolver soluções 
efectivas para a gestão de resíduos 
nucleares altamente radioactivos em 
função das duas principais opções 
(eliminação directa ou separação e 
transmutação). Serão igualmente 
desenvolvidas actividades destinadas a 
melhorar a compreensão e modelização 
das propriedades físicas, químicas e 
fundamentais dos materiais actinídeos e a 
base de dados de alta precisão de dados 
nucleares de referência para aplicações 
tanto de energia nuclear como não 
nuclear (p. ex., aplicações médicas). Para 
ampliar os esforços em matéria de 
protecção radiológica, continuarão a ser 
desenvolvidos modelos ambientais da 
dispersão radioisotópica, associados a 
testes de monitorização da radioactividade 
ambiental em apoio à harmonização dos 
processos e sistemas nacionais de 
monitorização.

1. Aplicações médicas e impacto 
ambiental: as actividades incidirão nas 
aplicações não nucleares (p. ex. aplicações 
médicas). Para ampliar os esforços em 
matéria de protecção radiológica, 
continuarão a ser desenvolvidos modelos 
ambientais da dispersão radioisotópica, 
associados a testes de monitorização da 
radioactividade ambiental em apoio à 
harmonização dos processos e sistemas 
nacionais de monitorização, bem como à 
disponibilização ao público dos dados 
referentes à radioactividade no ambiente 
(ar, água, solo).

Or. fr

Alteração 65
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Annex I – part II – section 3 - point 2

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança nuclear contribuirá para 
pôr em prática a investigação sobre ciclos 
de combustível existentes e novos, 
segurança dos actuais reactores na União 

Suprimido;
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e segurança dos reactores de novos 
modelos inovadores, que permita 
melhorar os aspectos ligados à eficiência, 
segurança operacional e salvaguardas de 
ciclos do combustível inovadores, 
combustíveis de taxa de queima alargada 
ou novos tipos de combustível para a 
próxima geração. Será também 
prosseguido o desenvolvimento de 
requisitos de segurança e de métodos de 
avaliação avançados para os sistemas de 
reactores existentes e novos. Além disso, o 
CCI irá reforçar a posição da União no 
mundo coordenando a contribuição 
europeia para a iniciativa de I&D 
«Fórum Internacional de Geração IV», 
actuando como elemento integrador e 
divulgando a investigação neste domínio.

Or. fr

Alteração 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo II– n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância do risco para 
com os participantes em todas as fases dos 
projectos, acautelando, simultaneamente, 
a responsabilidade, com regras da UE 
flexíveis, a fim de melhor as alinhar, 
sempre que possível, com as diferentes 
regulamentações nacionais e as práticas 
contabilísticas reconhecidas;

Or. en

Alteração 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Proposta de decisão
Anexo II– n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

É necessário lograr um equilíbrio entre 
confiança e controlo – entre a assunção 
dos riscos e os perigos que o risco envolve 
– assegurando uma boa gestão financeira 
dos fundos da UE destinados à 
investigação.

Or. en

Alteração 68
Michèle Rivasi
Proposta de decisão
Anexo II – parte 1

Texto da Comissão Alteração

Esta parte é suprimida.

Or. fr


