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Alteração 3
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. fr
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Alteração 4
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na execução do presente Programa 
Específico, deve ser dado especial destaque 
à promoção da mobilidade e da formação 
dos investigadores, bem como à promoção 
da inovação na União Europeia. Mais 
concretamente, o CCI deve oferecer 
formação adequada em matéria de 
segurança nuclear, operacional e física.

(5) Na execução do presente Programa 
Específico, deve ser dado especial destaque 
à promoção da mobilidade e da formação 
dos investigadores, bem como à promoção 
da inovação na União Europeia. Mais 
concretamente, o CCI deve oferecer 
formação adequada em matéria de 
segurança nuclear, operacional e física.
Além disso, o CCI deve prestar ajuda na 
supervisão da qualidade e da eficiência da 
formação, bem como na coordenação dos 
programas educativos existentes no sector 
da energia nuclear na União, quer nos 
países candidatos à adesão, quer vizinhos.

Or. en

Alteração 5
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na execução do presente Programa 
Específico, deve ser dado especial destaque 
à promoção da mobilidade e da formação 
dos investigadores, bem como à promoção 
da inovação na União Europeia. Mais 
concretamente, o CCI deve oferecer 
formação adequada em matéria de 
segurança nuclear, operacional e física.

(5) Na execução do presente Programa 
Específico, deve ser dado especial destaque 
à promoção da mobilidade e da formação 
dos investigadores, bem como à promoção 
da inovação na União Europeia. Mais 
concretamente, o CCI deve oferecer 
formação adequada em matéria de 
desmantelamento das instalações 
nucleares e da segurança nuclear física.

Or. fr



AM\878621PT.doc 5/18 PE472.070v02-00

PT

Alteração 6
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
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 
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 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A implementação do 
Programa-Quadro (2012 - 2013) deve 
assentar nos princípios da simplicidade, 
estabilidade, transparência, segurança 
jurídica, coerência, excelência e 
confiança, na sequência das 
recomendações do Parlamento Europeu 
no seu relatório sobre a simplificação da 
implementação dos programas-quadro de 
investigação.

Or. en



PE472.070v02-00 6/18 AM\878621PT.doc

PT

Alteração 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A gestão do financiamento da 
investigação da União deve basear-se 
mais na confiança e ser mais tolerante em 
relação ao riscos em todas as fases dos 
projectos, assegurando embora, 
simultaneamente, a responsabilidade, com 
regras flexíveis da União.

Or. en

Alteração 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Devem ser adoptadas medidas 
adequadas – proporcionais aos interesses 
financeiros da União Europeia – 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 (CE, Euratom) n.º 2185/96, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local 

(11) Devem ser adoptadas medidas 
adequadas - proporcionais aos interesses 
financeiros da União Europeia - para 
controlar a eficácia do apoio financeiro 
concedido e da utilização destes fundos, a 
fim de prevenir irregularidades e fraudes.
Deve ser dada atenção especial ao 
desenvolvimento de disposições 
contratuais que reduzam o risco de falha 
na execução, bem como a reafectação de 
riscos e custos ao longo do tempo. 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, 
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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).

relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, o 
Regulamento (CE, Euratom) 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).

Or. en

Alteração 10
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Gestão dos resíduos nucleares, 
impacto ambiental e conhecimentos de 
base;

(a) Aplicações médicas, impacto ambiental 
e conhecimentos de base;

Or. fr

Alteração 11
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança operacional nuclear (das 
actuais e futuras gerações de centrais 
nucleares e do seu ciclo do combustível);

Suprimido

Or. fr
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Alteração 12
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Desmantelamento

Or. en

Alteração 13
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 3

Texto da 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 eleva-se 
a 233 216 000 euros.

O montante considerado necessário para a 
execução do Programa Específico eleva-se 
a 40 000 000.

Or. fr

Alteração 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora um programa de 
trabalho plurianual para a execução do 
Programa Específico, estabelecendo em 
mais pormenor os objectivos e as 

(1) A Comissão elabora um programa de 
trabalho plurianual para a execução do 
Programa Específico, estabelecendo em 
mais pormenor os objectivos e as 
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prioridades científicas e tecnológicas que 
constam do anexo, bem como o calendário 
de execução.

prioridades científicas e tecnológicas que 
constam do anexo, conjuntamente com os 
fundos necessários, os acordos de 
financiamento, bem como o calendário de 
execução.

Or. ro

Alteração 15
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 1

Texto da Comissão Alteração

O objectivo geral do Programa Específico 
é prestar apoio científico e técnico
centrado nos clientes para a política da 
União no domínio da energia nuclear e 
cumprir as obrigações decorrentes do 
Tratado. Para alcançar este objectivo, os 
conhecimentos, capacidades e 
competências devem ser continuamente 
actualizados a fim de fornecer os 
conhecimentos especializados e de ponta 
que são necessários no domínio da 
segurança operacional dos reactores 
nucleares e das salvaguardas e segurança 
física nucleares.

O objectivo geral do Programa Específico 
é prestar apoio científico e técnico para a 
política da União. Para alcançar este 
objectivo, os conhecimentos, capacidades e 
competências devem ser continuamente 
actualizados a fim de fornecer os 
conhecimentos especializados e de ponta 
que são necessários no domínio das 
aplicações médicas, das medidas e das 
informações relativas à radioactividade 
no ambiente, da segurança operacional dos 
reactores nucleares e das salvaguardas e 
segurança física nucleares.     

Or. fr

Alteração 16
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As actividades nucleares do CCI visam o 
cumprimento das obrigações em matéria 
de investigação e desenvolvimento (I&D) 

As actividades nucleares do CCI visam o 
apoio à Comissão e aos Estados-Membros 
no domínio das salvaguardas e não 
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consagradas no Tratado e o apoio à 
Comissão e aos Estados-Membros no 
domínio das salvaguardas e não 
proliferação, gestão dos resíduos, 
segurança das instalações nucleares e do 
ciclo do combustível, radioactividade no 
ambiente e protecção contra as radiações.

proliferação, radioactividade no ambiente e 
protecção contra as radiações.  

Or. fr

Alteração 17
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Gestão dos resíduos nucleares, 
impacto ambiental e conhecimentos de 
base;

(a)  Aplicações médicas, impacto 
ambiental e conhecimentos de base;

Or. fr

Alteração 18
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 2 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança operacional nuclear (das 
actuais e futuras gerações de centrais 
nucleares e do seu ciclo do combustível);

Suprimido

Or. fr

Alteração 19
Michèle Rivasi
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Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – título

Texto da Comissão Alteração

3.1. Gestão dos resíduos nucleares, 
impacto ambiental e conhecimentos de 
base

3.1. Aplicações médicas, impacto 
ambiental e conhecimentos de base;  

Or. fr

Alteração 20
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – subalínea 3.1.1

Texto da Comissão Alteração

3.1.1. Caracterização, armazenamento e 
eliminação de combustível irradiado e de 
resíduos de actividade elevada

Suprimido

A gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos nucleares de actividade elevada 
abrange o seu processamento, 
acondicionamento, transporte, 
armazenamento temporário e eliminação 
geológica. O objectivo final é evitar a 
libertação de radionuclídeos na biosfera 
ao longo de todas estas fases durante a 
sua muito extensa escala temporal de 
decaimento. A concepção, a avaliação e o 
funcionamento dos sistemas de barreiras 
naturais e artificiais de confinamento nas 
escalas temporais relevantes são 
essenciais para alcançar estes objectivos e 
dependem, entre outros factores, do 
combustível e/ou do comportamento dos 
resíduos no ambiente geológico. Esses 
estudos são abrangidos pelo presente 
Programa Específico.

Or. fr
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Alteração 21
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – subalínea 3.1.2.

Texto da Comissão Alteração

3.1.2. Separação e transmutação Suprimido
A principal estratégia considerada para os 
futuros sistemas de energia nuclear inclui 
o encerramento do ciclo do combustível 
nuclear, com vista a reduzir a 
radiotoxicidade a longo prazo dos 
resíduos nucleares e a reforçar a 
utilização sustentável dos recursos. Os 
principais desafios que se colocam a este 
conceito continuam a ser a optimização 
das técnicas separação, a separação de 
certos radionuclídeos de longa duração a 
partir do combustível irradiado, o fabrico 
e a qualificação de combustíveis seguros e 
fiáveis para a transmutação de actinídeos.
Os trabalhos experimentais em matéria de 
separação realizados no CCI incluem a 
investigação sobre dissolução aquosa e 
processos pirometalúrgicos (em meio 
salino).

Or. fr

Alteração 22
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – subalínea 3.1.3.

Texto da Comissão Alteração

3.1.3. Investigação fundamental sobre os 
actinídeos

Suprimido

Para manter a competência e uma 
posição de liderança no domínio da 
tecnologia nuclear civil, é essencial 
promover a investigação de base 
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interdisciplinar sobre materiais nucleares 
como recurso que pode dar origem a 
novas inovações tecnológicas. Por sua 
vez, isto exige o conhecimento da reacção 
dos chamados «elementos com camada 
electrónica 5f» (isto é, os actinídeos) e 
compostos aos parâmetros 
termodinâmicos (geralmente extremos).
Dada a dimensão reduzida da base de 
dados experimentais e a complexidade 
intrínseca da modelização, os nossos 
actuais conhecimentos sobre estes 
mecanismos são limitados. A investigação 
fundamental sobre estas questões é 
essencial para compreender o 
comportamento destes elementos e 
continuar na vanguarda da física 
contemporânea no domínio da matéria 
condensada. Será exercido um efeito de 
alavanca sobre os desenvolvimentos na 
modelização e simulação avançadas, a 
fim de impulsionar o impacto dos 
programas experimentais.
O programa de investigação de base sobre 
os actinídeos realizado no CCI continuará 
na vanguarda da física e química dos 
actinídeos, tendo por principal objectivo 
proporcionar instalações experimentais de 
craveira mundial para cientistas 
provenientes de universidades e centros de 
investigação. Nelas poderão investigar as 
propriedades dos materiais actinídeos, a 
fim de concluírem a sua formação 
académica e contribuírem para avanços 
nas ciências nucleares.

Or. fr

Alteração 23
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – subalínea 3.1.4.
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Texto da Comissão Alteração

3.1.4. Dados nucleares Suprimido
Os conceitos propostos para 
incineradoras de actinídeos menores e os 
conceitos avançados para a produção de 
energia nuclear criam novas necessidades 
de dados nucleares muito mais precisos. A 
qualidade dos dados experimentais é uma 
questão fundamental para a definição de 
melhores normas de segurança e a 
obtenção de margens de erro reduzidas, 
bem como para a consequente 
rentabilidade económica na concepção e 
construção de novos sistemas de 
reactores. Os ficheiros de dados utilizados 
pela indústria e pelos laboratórios de 
investigação devem ser completos, exactos 
e validados por procedimentos bem 
definidos de garantia da qualidade.
O CCI produzirá os dados necessários a 
nível internacional e prosseguirá também 
a exploração segura dos aceleradores 
lineares Van de Graaff e GELINA.

Or. fr

Alteração 24
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – subalínea 3.1.6. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Título II, Capítulo 3, do Tratado prevê o 
estabelecimento de normas de segurança de 
base para a protecção da saúde dos 
trabalhadores e do público em geral contra 
os perigos decorrentes das radiações 
ionizantes. Os artigos 31.º a 38.º do 
Tratado prevêem disposições relativas ao 
papel dos Estados-Membros e da Comissão 
no que respeita à protecção da saúde 

O Título II, Capítulo 3, do Tratado prevê o 
estabelecimento de normas de segurança de 
base para a protecção da saúde dos 
trabalhadores e do público em geral contra 
os perigos decorrentes das radiações 
ionizantes. Os artigos 31.º a 38.º do 
Tratado prevêem disposições relativas ao 
papel dos Estados-Membros e da Comissão 
no que respeita à protecção da saúde 
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humana, ao controlo dos níveis de 
radioactividade no ambiente, às descargas 
no ambiente e à gestão dos resíduos 
nucleares. Nos termos do artigo 39.º do 
Tratado, o CCI presta assistência à 
Comissão no desempenho desta missão.

humana, ao controlo dos níveis de 
radioactividade no ambiente (ar, água, 
solo) e às descargas no ambiente e à gestão 
dos resíduos nucleares. O CCI continuará, 
em colaboração com os seus parceiros 
internacionais, a desenvolver redes para 
medir a radioactividade no meio 
ambiente, ao mesmo tempo que torna 
públicos todos os resultados 
imediatamente disponíveis. Nos termos do 
artigo 39.º do Tratado, o CCI presta 
assistência à Comissão no desempenho 
desta missão.     

Or. fr

Alteração 25
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1 – subalínea 3.1.7. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É importante manter e aprofundar os 
conhecimentos em matéria nuclear das
novas gerações de cientistas e engenheiros 
nucleares através da difusão das 
experiências, resultados, interpretações e 
competências adquiridos em programas de 
investigação e programas aplicados.

É importante formar rapidamente novas 
gerações de cientistas e engenheiros 
especialistas em desmantelamento 
nuclear, por exemplo, através da difusão 
das experiências, resultados, interpretações 
e competências adquiridos em programas 
de investigação e programas aplicados.   

Or. fr

Alteração 26
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.1. – subalínea 3.1.7. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O CCI contribuirá para tornar estes 
conhecimentos prontamente disponíveis, 

O CCI contribuirá para tornar estes 
conhecimentos prontamente disponíveis, 
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correctamente organizados e bem 
documentados, e para apoiar as actividades 
do ensino superior na Europa no domínio
dos reactores em funcionamento e dos 
reactores inovadores da Geração IV.
Além disso, o CCI irá desenvolver o 
Observatório Europeu dos Recursos 
Humanos para o Sector Nuclear, 
destinado a analisar as tendências na 
Europa e a prestar apoio científico à 
elaboração de políticas na União. O CCI 
continuará também a contribuir para uma 
melhor comunicação sobre as questões 
nucleares, nomeadamente no que respeita 
à aceitabilidade pelo público e, de um 
modo mais geral, para as estratégias de 
sensibilização geral para as questões 
energéticas. A longa experiência e as 
instalações únicas para medições de dados 
nucleares constituem também uma 
excelente oportunidade para o ensino e 
formação de cientistas e engenheiros 
nucleares, completando assim o ensino 
ministrado nas universidades com um 
acesso prático a instalações nucleares.

correctamente organizados e bem 
documentados, e para apoiar as actividades 
do ensino superior na Europa no domínio 
dos procedimentos e das tecnologias de 
desmantelamento nucleares.

Or. fr

Alteração 27
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo – Secção 3 – ponto 3.2

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. fr

Alteração 28
Jean-Pierre Audy
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Proposta de decisão
Anexo – secção 3 – ponto 3.2 – subalínea 3.2.1.

Texto da Comissão Alteração

A segurança nuclear a nível operacional e a 
fiabilidade das instalações em 
funcionamento são permanentemente 
optimizadas a fim de responder aos novos 
desafios decorrentes da liberalização do 
mercado, da exploração prolongada das 
instalações e do chamado «renascimento» 
da indústria nuclear. A fim de manter e 
melhorar o nível de segurança nas centrais 
nucleares, tanto de modelo ocidental como 
de modelo russo, é necessário desenvolver 
e validar métodos avançados e 
aperfeiçoados de avaliação da segurança, 
bem como os correspondentes 
instrumentos de análise. O CCI procede a 
investigações experimentais orientadas 
para melhorar a compreensão dos 
fenómenos e processos físicos subjacentes, 
tendo em vista permitir a validação e 
verificação de avaliações de segurança 
determinísticas e probabilísticas, com base 
numa modelização avançada do 
funcionamento das centrais (reactividade e 
processos termo-hidráulicos), dos 
componentes em condições de carga 
operacional/envelhecimento e dos factores 
humanos e organizacionais. O CCI 
continuará também a desempenhar um 
papel fundamental na criação e exploração 
da câmara europeia para a transmissão de 
experiência operacional (European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback) em benefício de todos os 
Estados-Membros. Elaborará relatórios 
temáticos sobre questões específicas 
relativas às centrais e facilitará a partilha 
eficiente de informações sobre experiência 
operacional com o objectivo de melhorar a 
segurança das centrais nucleares em 
benefício de todos os reguladores 
europeus.

A segurança nuclear a nível operacional e a 
fiabilidade das instalações em 
funcionamento são permanentemente 
optimizadas a fim de responder aos novos 
desafios decorrentes da liberalização do 
mercado, da exploração prolongada das 
instalações e do chamado «renascimento» 
da indústria nuclear. A fim de manter e 
melhorar o nível de segurança nas centrais 
nucleares, tanto de modelo ocidental como 
de modelo russo, é necessário desenvolver 
e validar métodos avançados e 
aperfeiçoados de avaliação da segurança, 
bem como os correspondentes 
instrumentos de análise. O CCI procede a 
investigações experimentais orientadas 
para melhorar a compreensão dos 
fenómenos e processos físicos subjacentes, 
tendo em vista permitir a validação e 
verificação de avaliações de segurança 
determinísticas e probabilísticas, com base 
numa modelização avançada do 
funcionamento das centrais (reactividade e 
processos termo-hidráulicos), dos 
componentes em condições de carga 
operacional/envelhecimento e dos factores 
humanos e organizacionais. O CCI 
continuará também a desempenhar um 
papel fundamental na criação e exploração 
da câmara europeia para a transmissão de 
experiência operacional (European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback) em benefício de todos os 
Estados-Membros. Elaborará relatórios 
temáticos sobre questões específicas 
relativas às centrais e facilitará a partilha 
eficiente de informações sobre experiência 
operacional com o objectivo de melhorar a 
segurança das centrais nucleares em 
benefício de todos os reguladores 
europeus. Face à crescente importância 
do desmantelamento dos reactores 
nucleares, do mercado em expansão e dos 
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aspectos de engenharia associados, o CCI 
procederá também à melhoria dos seus 
conhecimentos científicos neste domínio.  
O CCI incluirá no seu programa aspectos 
essenciais em matéria de investigação e de 
formação de especialistas no  
desmantelamento de reactores 
(metodologias, formação no local de 
trabalho e experiência científica).
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