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Alteração 11
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
–

Proposta de rejeição 

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. fr

Alteração 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3-A) A concepção e execução do 
Programa-Quadro (2012-2013) devem 
basear-se nos princípios de simplicidade, 
estabilidade, transparência, segurança 
jurídica, coerência, excelência e 
confiança, em conformidade com as 
recomendações formuladas pelo 
Parlamento Europeu no seu relatório 
sobre a simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação.

Or. en

Alteração 13
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

(6) O presente Programa Específico deve (6) O presente Programa Específico deve 
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contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável.

contribuir para melhorar as normas de 
protecção contra as radiações e minimizar 
o risco de exposição às radiações 
ionizantes, bem como para a rápida 
formação de peritos em desmantelamento 
de centrais nucleares. 

Or. fr

Alteração 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

(8) Devem ser adoptadas medidas 
adequadas - proporcionais aos interesses 
financeiros da União - para controlar a 
eficácia do apoio financeiro concedido e da 
utilização destes fundos, a fim de prevenir 
irregularidades e fraudes. Devem também 
ser adoptadas as medidas necessárias para 
recuperar os fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados
incorrectamente, em conformidade com o 
Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002, o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2342/2002, o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 
18 de Dezembro de 1995, relativo à 
protecção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, 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 o 
Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de Maio de 1999, relativo aos inquéritos 
efectuados pelo organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF).

(8) Devem ser adoptadas medidas 
adequadas - proporcionais aos interesses 
financeiros da União - para controlar a 
eficácia do apoio financeiro concedido e da 
utilização destes fundos, a fim de prevenir 
irregularidades e fraudes. Haverá que 
dedicar uma especial atenção à 
elaboração de acordos contratuais que 
permitam uma redução do risco de 
incumprimento e o reescalonamento 
temporal dos riscos e dos custos. Devem 
também ser adoptadas as medidas 
necessárias para recuperar os fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorrectamente, em 
conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002, o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2342/2002, o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, o 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
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 o Regulamento (CE) n.º 
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1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativo 
aos inquéritos efectuados pelo organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF).

Or. en

Alteração 15
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – frase introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

O Programa Específico dá apoio a 
actividades de investigação e formação no 
domínio da energia nuclear, abrangendo 
toda a gama de acções indirectas de 
investigação nos seguintes domínios 
temáticos:

O Programa Específico dá apoio a 
actividades de investigação e formação no 
domínio da energia nuclear, abrangendo 
toda a gama de acções indirectas de 
investigação no domínio da protecção 
contra as radiações:

Or. fr

Alteração 16
Michèle Rivasi

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Investigação sobre energia de fusão 
(incluindo o ITER);

Suprimido

Or. fr

Alteração 17
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

b) Investigação sobre cisão nuclear e 
protecção contra as radiações.

Suprimido

Or. fr

Alteração 18
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 3.º da 
Decisão [referência à Decisão do 
Conselho relativa ao PQ Euratom a 
acrescentar quando for adoptada], o 
montante considerado necessário para a 
execução do Programa Específico é de 2 
327 054 000 euros, 15% dos quais são 
destinados a despesas administrativas da 
Comissão. Este montante será repartido 
do seguinte modo (em euros):

O montante considerado necessário para a 
execução deste Programa Específico em 
matéria de protecção contra as radiações
é de 60 000 000 euros.

a) Investigação  sobre energia  de fusão  
2 208 809 000;
b) Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações 118 245 000.

Or. fr

Alteração 19
Edit Herczog

Proposta de decisão
Artigo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 3.º da 
Decisão [referência à Decisão do Conselho 

Em conformidade com o artigo 3.º da 
Decisão [referência à Decisão do Conselho 



AM\877650PT.doc 7/18 PE472.082v02-00

PT

relativa ao PQ Euratom a acrescentar 
quando for adoptada], o montante 
considerado necessário para a execução do 
Programa Específico é de 2 327 054 000
euros, 15% dos quais são destinados a 
despesas administrativas da Comissão. Este 
montante será repartido do seguinte modo 
(em euros):

relativa ao PQ Euratom a acrescentar 
quando for adoptada], o montante 
considerado necessário para a execução do 
Programa Específico é de 2 408 809 000
euros, 15% dos quais são destinados a 
despesas administrativas da Comissão. Este 
montante será repartido do seguinte modo 
(em euros):

a) Investigação sobre energia de fusão: 2 
208 809 000

a) Investigação sobre energia de fusão: 2 
208 809 000

b) Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações: 118 245 000.

b) Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações: 200 000 000.

Or. en

Alteração 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. A composição dos comités para os 
aspectos ligados à fusão e à cisão deverá 
ser sempre de modo a garantir um 
equilíbrio razoável entre homens e 
mulheres, bem como entre os 
Estados-Membros que efectuam 
investigação e actividades de formação no 
domínio nuclear e os Estados associados; 

Or. ro

Alteração 21
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.A
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Texto proposto pela Comissão Alteração

Esta secção é suprimida.

Or. fr

Alteração 22
Vladimír Remek

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.A – parágrafo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

As actividades de I&D de apoio à 
construção do ITER serão realizadas no 
âmbito das associações de fusão e das 
indústrias europeias. Incluirão o 
desenvolvimento e o ensaio de 
componentes e sistemas.

As actividades de I&D de apoio à 
construção do ITER serão realizadas no 
âmbito das associações de fusão e das 
indústrias europeias. Incluirão o 
desenvolvimento, o ensaio e a verificação 
da fiabilidade de componentes e sistemas.

Or. cs

Alteração 23
Antonio Cancian

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.A – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

– A exploração de cenários de 
funcionamento do ITER por meio de 
experiências orientadas realizadas no JET e 
noutras instalações, bem como actividades 
de modelização coordenadas.

– A exploração de cenários de 
funcionamento do ITER por meio de 
experiências orientadas relacionadas com 
as empresas europeias existentes.

Or. it

Alteração 24
Antonio Cancian
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Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.A – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

– O planeamento de uma nova 
experiência com satélite no âmbito do 8.º 
Programa-Quadro, que possa completar a 
experiência ITER, a fim de garantir as 
suas prestações, embora limitando os 
respectivos riscos e custos operativos, e 
permita o estudo de aspectos importantes 
das tecnologias da DEMO; 

Or. it

Alteração 25
Antonio Cancian

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.A – ponto 6 

Texto proposto pela Comissão Alteração

A realização do ITER na Europa, no 
âmbito internacional proporcionado pela 
Organização ITER, será um elemento das 
novas infra-estruturas de investigação com 
uma forte dimensão europeia.

A realização do ITER na Europa, no 
âmbito internacional proporcionado pela 
Organização ITER, será um elemento das 
novas infra-estruturas de investigação com 
uma forte dimensão europeia e 
comportará, no contexto do programa 
europeu complementar, a criação de uma 
nova infra-estrutura de investigação apta 
a apoiar a experiência ITER.

Or. it

Alteração 26
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.B – Título
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Texto proposto pela Comissão Alteração

Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações

Protecção contra as radiações

Or. fr

Alteração 27
Michèle Rivasi

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

O objectivo geral é aumentar, em especial, 
a segurança, o desempenho, a eficiência 
em termos de recursos e a relação 
custo-eficácia da cisão nuclear e das 
utilizações das radiações na indústria e na 
medicina. Serão executadas acções 
indirectas no domínio da cisão nuclear e 
da protecção contra as radiações em cinco 
principais sectores de actividade a seguir 
indicados. Existem ligações importantes 
com a investigação realizada no âmbito 
do Sétimo Programa-Quadro da UE, 
adoptado pela Decisão n.º 1982/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
em especial nos domínios da energia, 
normalização europeia, ensino e 
formação, protecção do ambiente, saúde, 
ciência dos materiais, governação, infra-
estruturas comuns, cultura de segurança 
física e operacional. A colaboração 
internacional será uma característica 
central das actividades em numerosos 
domínios, em especial o dos sistemas 
nucleares avançados que estão a ser 
estudados no quadro do Fórum 
Internacional Geração IV.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

O objectivo geral é aumentar, em especial, 
a segurança, o desempenho, a eficiência 
em termos de recursos e a relação 
custo-eficácia da cisão nuclear e das 
utilizações das radiações na indústria e na 
medicina. Serão executadas acções 
indirectas no domínio da cisão nuclear e da 
protecção contra as radiações em cinco 
principais sectores de actividade a seguir 
indicados. Existem ligações importantes 
com a investigação realizada no âmbito do
Sétimo Programa-Quadro da UE, adoptado 
pela Decisão n.º 1982/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, em 
especial nos domínios da energia, 
normalização europeia, ensino e formação, 
protecção do ambiente, saúde, ciência dos 
materiais, governação, infra-estruturas 
comuns, cultura de segurança física e 
operacional. A colaboração internacional 
será uma característica central das 
actividades em numerosos domínios, em 
especial o dos sistemas nucleares 
avançados que estão a ser estudados no 
quadro do Fórum Internacional Geração 
IV.

O objectivo geral é aumentar, em especial, 
a segurança, o desempenho, a eficiência 
em termos de recursos e a relação 
custo-eficácia da cisão nuclear e das 
utilizações das radiações na indústria e na 
medicina. Serão executadas acções 
indirectas no domínio da cisão nuclear e da 
protecção contra as radiações em cinco 
principais sectores de actividade a seguir 
indicados. Existem ligações importantes 
com a investigação realizada no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro da UE, adoptado 
pela Decisão n.º 1982/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, em 
especial nos domínios da energia, 
normalização europeia, ensino e formação, 
protecção do ambiente, saúde, ciência dos 
materiais, governação, infra-estruturas 
comuns, cultura de segurança física e 
operacional, bem como com as propostas 
em matéria de cisão nuclear do Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas aprovado pelo Conselho em 
Março de 2008. A colaboração 
internacional será uma característica 
central das actividades em numerosos 
domínios, em especial o dos sistemas 
nucleares avançados que estão a ser 
estudados no quadro do Fórum 
Internacional Geração IV.

__________________ __________________
1 JO L 412, 30.12.2006, p. 1. 1 JO L 412, 30.12.2006, p. 1. .

Or. en

Alteração 29
Michèle Rivasi
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Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.B – ponto 1 

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Eliminação geológica Suprimido
Objectivos
Estabelecer, através de investigação 
orientada para a aplicação concreta, uma 
sólida base científica e técnica para a 
demonstração de tecnologias e da 
segurança da eliminação de combustível 
irradiado e de resíduos radioactivos de 
longa vida em formações geológicas, e 
apoiar o desenvolvimento de uma 
perspectiva europeia comum sobre as 
principais questões relacionadas com a 
gestão e a eliminação dos resíduos.
Actividades
Eliminação geológica: Estudos de 
engenharia e demonstração de conceitos 
de depósito, caracterização in situ das 
rochas hospedeiras dos depósitos (em 
laboratórios de investigação subterrâneos, 
tanto em locais genéricos como em locais 
específicos de implantação), compreensão 
do meio ambiente em que se inserem os 
depósitos, estudos sobre processos 
relevantes em campo próximo (forma dos 
resíduos e barreiras artificiais) e em 
campo distante (formações rochosas e 
vias para a biosfera), desenvolvimento de 
metodologias sólidas para a avaliação do 
desempenho e da segurança e estudo das 
questões societais e de governação 
relacionadas com a aceitação pelo 
público.

Or. fr

Alteração 30
Vladimír Remek
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Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.B – ponto 1 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Eliminação geológica: Estudos de 
engenharia e demonstração de conceitos de 
depósito, caracterização in situ das rochas 
hospedeiras dos depósitos (em laboratórios 
de investigação subterrâneos, tanto em 
locais genéricos como em locais 
específicos de implantação), compreensão 
do meio ambiente em que se inserem os 
depósitos, estudos sobre processos 
relevantes em campo próximo (forma dos 
resíduos e barreiras artificiais) e em campo 
distante (formações rochosas e vias para a 
biosfera), desenvolvimento de 
metodologias sólidas para a avaliação do 
desempenho e da segurança e estudo das 
questões societais e de governação 
relacionadas com a aceitação pelo público.

Eliminação geológica: Estudos de 
engenharia e demonstração de conceitos de 
depósito, caracterização in situ das rochas 
hospedeiras dos depósitos (em laboratórios 
de investigação subterrâneos, tanto em 
locais genéricos como em locais 
específicos de implantação), compreensão 
do meio ambiente em que se inserem os 
depósitos, estudos sobre processos 
relevantes em campo próximo (forma dos 
resíduos e barreiras artificiais) e em campo 
distante (formações rochosas e vias para a 
biosfera), desenvolvimento de 
metodologias sólidas para a avaliação do 
desempenho e da segurança e estudo das 
questões societais e de governação 
relacionadas com a aceitação pelo público.
Para garantir um confinamento mais 
eficaz das substâncias radioactivas em 
caso de acontecimentos imprevisíveis, é 
necessário implementar sistemas sólidos 
que se mantenham em serviço mesmo em 
modos de funcionamento reduzidos.

Or. cs

Alteração 31
Michèle Rivasi

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Sistemas de reactores Suprimido
Objectivos
Apoiar um funcionamento seguro, 
eficiente e mais sustentável de todos os 
sistemas pertinentes de reactores 
(incluindo instalações do ciclo de 
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combustível) em utilização ou em 
desenvolvimento na Europa, e investigar 
formas de reduzir o volume e/ou risco dos 
resíduos.
Actividades
Segurança das instalações nucleares: 
Segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras, em especial 
em matéria de avaliação e gestão da vida 
útil das centrais, cultura da segurança 
(minimização do risco de erro humano e 
organizacional), 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 manter as 
competências.
Sistemas nucleares avançados: Melhorar 
a eficiência dos actuais sistemas e 
combustíveis e o estudo de sistemas de 
reactores avançados, a fim de avaliar o 
seu potencial, resistência à proliferação e 
impactos sobre a sustentabilidade a longo 
prazo, incluindo actividades de 
investigação fundamental e transversal 
(como a ciência dos materiais)1 e estudo 
do ciclo de combustível, combustíveis 
inovadores e aspectos da gestão de 
resíduos, incluindo a separação e 
transmutação, e uma utilização mais 
eficiente dos materiais cindíveis em 
reactores existentes.
__________________
1. Entende-se que o CEI é responsável por 
apoiar a investigação de fronteira em todos os 
domínios da ciência e da tecnologia.

Or. fr

Alteração 32
Edit Herczog
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Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.B – ponto 2 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Segurança das instalações nucleares: 
Segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras, em especial em 
matéria de avaliação e gestão da vida útil 
das centrais, cultura da segurança 
(minimização do risco de erro humano e 
organizacional), 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 manter as competências.

Segurança das instalações nucleares: 
Segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras, em especial em 
matéria de avaliação e gestão da vida útil 
das centrais, cultura da segurança 
(minimização do risco de erro humano e 
organizacional), 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 manter as competências.
O trabalho suplementar a realizar na 
sequência do acidente de Fukushima deve 
incluir o seguinte: maior resistência 
sísmica, redefinição dos acidentes não 
previstos na concepção, análise de tipos 
de falhas habituais, melhor gestão das 
emergências, prevenção da acumulação 
de hidrogénio decorrente de reacções de 
metais/vapores quentes, recombinação do 
hidrogénio, concepção de sistemas de 
filtragem/lavagem capazes de resistir à 
pressão excessiva dos gazes.

Or. en

Alteração 33
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

Segurança das instalações nucleares: 
Segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras, em especial em 
matéria de avaliação e gestão da vida útil 
das centrais, cultura da segurança 

Segurança das instalações nucleares: 
Segurança operacional das instalações 
nucleares actuais e futuras, tendo 
particularmente em conta as repercussões 
do acidente de Fukushima para a 
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(minimização do risco de erro humano e 
organizacional), 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 manter as competências.

investigação, em especial em matéria de 
avaliação e gestão da vida útil das centrais, 
cultura da segurança (minimização do risco 
de erro humano e organizacional), 
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 
manter as competências.

Or. en

Alteração 34
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

Sistemas nucleares avançados: Melhorar a 
eficiência dos actuais sistemas e 
combustíveis e o estudo de sistemas de 
reactores avançados, a fim de avaliar o seu 
potencial, resistência à proliferação e 
impactos sobre a sustentabilidade a longo 
prazo, incluindo actividades de 
investigação fundamental e transversal 
(como a ciência dos materiais) e estudo do 
ciclo de combustível, combustíveis 
inovadores e aspectos da gestão de 
resíduos, incluindo a separação e 
transmutação, e uma utilização mais 
eficiente dos materiais cindíveis em 
reactores existentes.

Sistemas nucleares avançados: Melhorar a 
eficiência dos actuais sistemas e 
combustíveis e o estudo de sistemas de 
reactores avançados, a fim de avaliar o seu 
potencial, resistência à proliferação e 
impactos sobre a sustentabilidade a longo 
prazo, incluindo actividades de 
investigação fundamental e transversal 
(como a ciência dos materiais) e estudo do 
ciclo de combustível, combustíveis 
inovadores e aspectos da gestão de 
resíduos, incluindo a separação e 
transmutação, e uma utilização mais 
eficiente dos materiais cindíveis em 
reactores existentes. As actividades 
supramencionadas devem ser orientadas 
para o apoio à Iniciativa Industrial 
Europeia para a Sustentabilidade da 
Energia Nuclear, lançada na conferência 
sobre o Plano Estratégico Europeu para
as Tecnologias Energéticas realizada no 
âmbito da Presidência belga, em 
Novembro de 2010, incluindo a 
concepção dos projectos de demonstração 
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ASTRID, ALLEGRO, ALFRED e 
MYRRHA.

Or. en

Alteração 35
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.B – ponto 5 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

Apoiar a criação e a difusão de 
competências científicas e de saber-fazer 
em todo o sector, garantindo assim que 
estejam disponíveis o mais cedo possível 
investigadores, engenheiros e técnicos com 
qualificação adequada, e melhorar a 
coordenação entre os estabelecimentos de 
ensino da União Europeia, a fim de 
garantir que as qualificações sejam 
equivalentes em todos os Estados-
Membros.

Apoiar a criação e a difusão de 
competências científicas e de saber-fazer 
em matéria de protecção contra as 
radiações e de desmantelamento de 
centrais nucleares, garantindo assim que 
estejam disponíveis o mais cedo possível 
investigadores, engenheiros e técnicos com 
qualificação adequada, e melhorar a 
coordenação entre os estabelecimentos de 
ensino da União Europeia, a fim de 
garantir que as qualificações sejam 
equivalentes em todos os Estados-
Membros.

Or. fr

Alteração 36
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – Secção I.B – ponto 5 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Recursos humanos e 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 

Recursos humanos e formação: 
Coordenação de programas nacionais e 
satisfação de necessidades de formação 
gerais no domínio da protecção contra as 
radiações e das ciências e tecnologias de 
desmantelamento de centrais nucleares 
através de uma série de instrumentos, 
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um apoio geral aos recursos humanos em 
todos os domínios temáticos. Estas 
actividades incluem o apoio a cursos de 
formação e redes de formação e medidas 
para tornar o sector mais atraente para os 
jovens cientistas e engenheiros.

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 e medidas para tornar o 
sector mais atraente para os jovens 
cientistas e engenheiros.

Or. fr


