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Alteração 13
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Projeto de resolução legislativa
Citação 1-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta que o Tratado que 
institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica continua a não permitir 
que o Parlamento Europeu seja 
colegislador,

Or. fr

Alteração 14
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Projeto de resolução legislativa
Citação 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado 
Euratom, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C7-0032/2012),

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado 
Euratom, nos termos do qual foi 
simplesmente consultado pelo Conselho 
(C7 0032/2012),

Or. fr

Alteração 15
Laurence J.A.J. Stassen

Projeto de resolução legislativa
N.º 1
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Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a proposta da Comissão com as 
alterações nela introduzidas;

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. nl

Alteração 16
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a proposta da Comissão com as 
alterações nela introduzidas;

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. fr

Alteração 17
Jean-Pierre Audy

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a proposta da Comissão com as 
alterações nela introduzidas;

1. Emite um parecer favorável à proposta 
da Comissão com as alterações nela 
introduzidas;

Or. fr

Alteração 18
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

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

1-A. Convida a Comissão a alterar a sua 
proposta para que a Euratom pare a 
construção do reator experimental ITER e 
renuncie ao Acordo ITER; 

Or. en

Alteração 19
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Acordo sobre o Estabelecimento da 
Organização Internacional de Energia de 
Fusão ITER para a Realização Conjunta do 
Projeto ITER (seguidamente designado 
«Acordo ITER») foi assinado em 21 de 
novembro de 2006 pela Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom), a 
República Popular da China, a República 
da Índia, o Japão, a República da Coreia, a 
Federação da Rússia e os Estados Unidos 
da América. O Acordo ITER estabelece a 
Organização Internacional de Energia de 
Fusão ITER (a seguir designada 
«Organização ITER»), que é plenamente 
responsável pela construção, 
funcionamento, exploração e desactivação 
das instalações do ITER.

(1) O Acordo sobre o Estabelecimento da 
Organização Internacional de Energia de 
Fusão ITER (Reator Termonuclear 
Experimental Internacional) para a 
Realização Conjunta do Projeto ITER 
(seguidamente designado «Acordo ITER») 
foi assinado em 21 de novembro de 2006 
pela Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom), a República Popular 
da China, a República da Índia, o Japão, a 
República da Coreia, a Federação da 
Rússia e os Estados Unidos da América.  O 
Acordo ITER estabelece a Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER (a 
seguir designada «Organização ITER»), 
que é plenamente responsável pela 
construção, funcionamento, exploração e 
desativação das instalações do ITER.

Or. fr

Alteração 20
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) O Acordo ITER permite às partes 
rescindir o mesmo;

Or. fr

Alteração 21
António Fernando Correia de Campos

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No âmbito das negociações destinadas 
a obter o apoio das outras Partes no ITER 
no que diz respeito ao seu local de 
implantação na Europa, foi concluído em 
2007 o Acordo entre o Governo do Japão e 
a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica para a Realização Conjunta das 
Atividades da Abordagem mais Ampla no 
domínio da Investigação em Energia de 
Fusão, que define as atividades de 
investigação de fusão conjuntas 
complementares no território do Japão, 
com vista a assegurar o arranque rápido do 
funcionamento do ITER com um elevado 
nível de desempenho. As Atividades da 
Abordagem mais Ampla e outras 
atividades relacionadas com o ITER são 
canalizadas através da Empresa Comum 
Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão. O 
financiamento das Atividades da 
Abordagem mais Ampla é principalmente 
garantido por contribuições em espécie de 
alguns membros da Empresa Comum 
Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão, 
enquanto a restante parte da contribuição 
da Euratom é coberta pelo orçamento 
Euratom.

(3) No âmbito das negociações destinadas 
a obter o apoio das outras Partes no ITER 
no que diz respeito ao seu local de 
implantação na Europa, foi concluído em 
2007 o Acordo entre o Governo do Japão e 
a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica para a Realização Conjunta das 
Atividades da Abordagem mais Ampla no 
domínio da Investigação em Energia de 
Fusão, que define as atividades de 
investigação de fusão conjuntas 
complementares no território do Japão, 
com vista a assegurar o arranque rápido do 
funcionamento do ITER com um elevado 
nível de desempenho. As Atividades da 
Abordagem mais Ampla e outras 
atividades relacionadas com o ITER são 
canalizadas através da Empresa Comum 
Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão. O 
financiamento das Atividades da 
Abordagem mais Ampla é principalmente 
garantido por contribuições em espécie de 
alguns membros da Empresa Comum 
Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão, 
enquanto a restante parte da contribuição 
da Euratom é coberta pelo orçamento 
Euratom. O roteiro 2012 para a 
concretização da energia de fusão do 
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Acordo Europeu para o Desenvolvimento 
da Fusão (EFDA) identifica a 
necessidade de apoio financeiro contínuo 
dos projetos principais, bem como das 
atividades de investigação e 
desenvolvimento nas áreas principais, até 
à data de entrada em funcionamento do 
ITER, por forma a responder aos desafios 
científicos e tecnológicos conducentes à 
concretização da energia de fusão.

Or. en

Alteração 22
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os custos estimados de construção do 
ITER aumentaram em relação às 
estimativas iniciais de 2001, nas quais se 
baseava o Acordo ITER. Nas suas 
conclusões de 12 de julho de 2010 relativa 
ao ponto da situação sobre o ITER e 
opções para o futuro, o Conselho da União 
Europeia limitou a contribuição europeia 
para a fase de construção do ITER a um 
montante de 6,6 mil milhões de euros em 
valores de 2008. De acordo com as 
referidas conclusões, a contribuição 
europeia é financiada pela Euratom (80%) 
e pela França (20%) e inclui os custos de 
construção, os custos de funcionamento e 
custos imprevistos. Na sequência das 
referidas conclusões, a Comissão propôs a 
alteração do Acordo Interinstitucional de 
17 de maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira no 
que diz respeito ao quadro plurianual 
(QFP) para o período de 2007 a 2013, a 
fim de afetar fundos adicionais ao ITER no 

(4) Os custos estimados de construção 
apenas do ITER já tinham praticamente 
triplicado em 2010, em relação às 
estimativas iniciais de 2001, nas quais se 
baseava o Acordo ITER, passando de um 
valor pouco abaixo de 5,9 mil milhões de 
euros (em valores de 2008) em 2001 para 
aproximadamente 16 mil milhões de euros 
(em valores de 2008) em 2010. Nas suas 
conclusões de 12 de julho de 2010 relativa 
ao ponto da situação sobre o ITER e 
opções para o futuro, o Conselho da União 
Europeia limitou a contribuição europeia 
para a fase de construção do ITER (45 % 
do total) a um montante de 6,6 mil milhões 
de euros em valores de 2008.  De acordo 
com as referidas conclusões, a contribuição 
europeia é financiada pela Euratom (80%) 
e pela França (20%) e inclui os custos de 
construção, os custos de funcionamento e 
custos imprevistos, incluindo as 
repercussões financeiras e orçamentais 
sobre o Projeto ITER da catástrofe 
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período de 2012 a 2013. natural ocorrida em março de 2011, no 
Japão, e o facto de o ITER ter de ser 
submetido a testes de esforço para 
reatores nucleares. Na sequência das 
referidas conclusões, a Comissão propôs a 
alteração do Acordo Interinstitucional de 
17 de maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira no 
que diz respeito ao quadro plurianual 
(QFP) para o período de 2007 a 2013, a 
fim de afetar fundos adicionais ao ITER no 
período de 2012 a 2013.

Or. fr

Alteração 23
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os custos estimados de construção do 
ITER aumentaram em relação às 
estimativas iniciais de 2001, nas quais se 
baseava o Acordo ITER. Nas suas 
conclusões de 12 de julho de 2010 relativa 
ao ponto da situação sobre o ITER e 
opções para o futuro, o Conselho da União 
Europeia limitou a contribuição europeia 
para a fase de construção do ITER a um
montante de 6,6 mil milhões de euros em 
valores de 2008. De acordo com as 
referidas conclusões, a contribuição 
europeia é financiada pela Euratom (80%) 
e pela França (20%) e inclui os custos de 
construção, os custos de funcionamento e 
custos imprevistos. Na sequência das 
referidas conclusões, a Comissão propôs a 
alteração do Acordo Interinstitucional de 
17 de maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira no 
que diz respeito ao quadro plurianual 
(QFP) para o período de 2007 a 2013, a 
fim de afetar fundos adicionais ao ITER no 

(4) Os custos estimados de construção do 
ITER aumentaram em relação às 
estimativas iniciais de 2001, nas quais se 
baseava o Acordo ITER. Nas suas 
conclusões de 12 de julho de 2010 relativa 
ao ponto da situação sobre o ITER e 
opções para o futuro, o Conselho da União 
Europeia fixou a contribuição europeia 
para a fase de construção do ITER num
montante não inferior a 6,6 mil milhões de 
euros em valores de 2008. De acordo com 
as referidas conclusões, a contribuição 
europeia é financiada pela Euratom (80%) 
e pela França (20%) e inclui os custos de 
construção, os custos de funcionamento e 
custos imprevistos. Na sequência das 
referidas conclusões, a Comissão propôs a 
alteração do Acordo Interinstitucional de 
17 de maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira no 
que diz respeito ao quadro plurianual 
(QFP) para o período de 2007 a 2013, a 
fim de afetar fundos adicionais ao ITER no 
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período de 2012 a 2013. período de 2012 a 2013.

Or. nl

Alteração 24
Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O montante máximo de 
financiamento do ITER deve ser 
respeitado e não excedido. A superação 
dos custos previstos não deve ameaçar o 
financiamento e a execução bem-sucedida 
de outras políticas da União.  

Or. en

Alteração 25
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os custos previstos em 2010 para a 
construção do ITER ainda não foram 
reavaliados, apesar de inúmeros desvios 
do orçamento;

Or. fr

Alteração 26
Elisabetta Gardini
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Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs que o Projeto ITER
fosse financiado fora do âmbito do QFP. 
Por conseguinte, deve ser estabelecido um 
Programa Complementar de Investigação 
para o Projeto ITER referente ao período 
de 2014 a 2018.

(5) O Projeto ITER deve consolidar a 
liderança europeia no âmbito da fusão 
através da consecução oportuna dos 
objetivos de construção e exploração 
definidos. Os países terceiros que tenham 
celebrado acordos de cooperação com a 
Euratom e que associem a respetiva 
investigação no domínio da fusão nuclear 
controlada devem também poder 
contribuir para qualquer Programa 
Complementar.

Or. en

Alteração 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs que o Projeto ITER 
fosse financiado fora do âmbito do QFP. 
Por conseguinte, deve ser estabelecido um 
Programa Complementar de Investigação 
para o Projeto ITER referente ao período 
de 2014 a 2018.

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs que o Projeto ITER 
fosse financiado para além dos limites 
máximos estabelecidos no QFP, de forma 
a assegurar que os custos superiores ao 
montante máximo previsto não ameacem 
o financiamento e a execução 
bem-sucedida de outras políticas da 
União, nomeadamente no domínio da 
investigação, mantendo ao mesmo tempo 
os plenos poderes de ambos os ramos da 
autoridade orçamental. Por conseguinte, 
deve ser estabelecido um Programa 
Complementar de Investigação para o 
Projeto ITER referente ao período de 2014 
a 2018.

Or. en
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Justificação

A solução de deixar o ITER fora do âmbito do QFP, isto é para além dos limites 
estabelecidos, teria a vantagem de evitar possíveis reafetações a favor do ITER em 
detrimento de outros programas da UE e, concretamente, programas em matéria de 
investigação ao abrigo da rubrica 1a (Horizonte 2020, sobretudo), situação que já se 
verificou no passado.

Alteração 28
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs que o Projeto ITER 
fosse financiado fora do âmbito do QFP. 
Por conseguinte, deve ser estabelecido um 
Programa Complementar de Investigação 
para o Projeto ITER referente ao período 
de 2014 a 2018.

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs, acertadamente, que 
o Projeto ITER fosse financiado fora do 
âmbito do QFP, de forma a evitar 
sobreposições com programas da UE, 
designadamente programas de 
investigação, de ensino e de melhoria da 
competitividade das PME. Por 
conseguinte, deve ser estabelecido um 
Programa Complementar de Investigação 
para o Projeto ITER referente ao período 
de 2014 a 2018, para permitir que os 
Estados-Membros contribuam para o 
financiamento do ITER numa base 
voluntária, dentro dos limites definidos 
nas Conclusões do Conselho, de 12 de 
julho de 2010, supracitadas.

Or. fr

Alteração 29
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A contribuição europeia para os 
custos totais cumulativos de construção e 
de funcionamento do ITER, 
nomeadamente os custos imprevistos, não 
poderá em caso algum superar o 
montante previsto pelo Conselho de 12 de 
julho de 2010. Os futuros desvios 
orçamentais não devem de forma alguma 
afetar quer os contribuintes europeus 
quer o orçamento europeu.  A Comissão 
Europeia deve ainda avaliar, no mais 
breve trecho, os custos de paragem e de 
desmantelamento do ITER.

Or. fr

Alteração 30
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado pelas contribuições dos 
Estados-Membros com base numa taxa de 
mobilização aplicada ao Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) de cada 
Estado-Membro tal como definido para 
efeitos de cálculo da contribuição a partir 
dos recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são inscritas no 
orçamento geral da União Europeia e 
afetadas ao presente Programa. Os países 
terceiros que tenham celebrado com a 
Euratom um acordo de cooperação no 
domínio da fusão nuclear controlada que 
associe os respetivos programas de 

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado pelo atual orçamento do ITER.
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investigação aos programas Euratom 
devem também ter a possibilidade de 
contribuir para o presente Programa.

Or. nl

Alteração 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado pelas contribuições dos 
Estados-Membros com base numa taxa de 
mobilização aplicada ao Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) de cada Estado-
Membro tal como definido para efeitos de 
cálculo da contribuição a partir dos 
recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são inscritas no 
orçamento geral da União Europeia e 
afetadas ao presente Programa. Os países 
terceiros que tenham celebrado com a 
Euratom um acordo de cooperação no 
domínio da fusão nuclear controlada que 
associe os respetivos programas de 
investigação aos programas Euratom 
devem também ter a possibilidade de 
contribuir para o presente Programa.

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado ao abrigo do QFP. O 
financiamento deve provir do QFP e 
definir um montante máximo circunscrito 
para as contribuições do orçamento da 
UE para o período de 2014-2018, sendo 
que qualquer financiamento adicional do 
Projeto ITER não deve comprometer 
outros projetos inscritos na rubrica 1a do 
QFP. Os países terceiros que tenham 
celebrado com a Euratom um acordo de 
cooperação no domínio da fusão nuclear 
controlada que associe os respetivos 
programas de investigação aos programas 
Euratom devem também ter a possibilidade 
de contribuir para o presente Programa.

Or. en

Alteração 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Considerando 6



PE506.175v01-00 14/34 AM\928808PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado pelas contribuições dos 
Estados-Membros com base numa taxa de 
mobilização aplicada ao Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) de cada Estado-
Membro tal como definido para efeitos de 
cálculo da contribuição a partir dos 
recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são inscritas no 
orçamento geral da União Europeia e 
afetadas ao presente Programa. Os países 
terceiros que tenham celebrado com a 
Euratom um acordo de cooperação no 
domínio da fusão nuclear controlada que 
associe os respetivos programas de 
investigação aos programas Euratom 
devem também ter a possibilidade de 
contribuir para o presente Programa.

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado para além dos limites máximos 
estabelecidos no QFP e o montante 
máximo do financiamento deve ser 
separado do orçamento da União no 
âmbito do Regulamento QFP. Este 
montante máximo deve ser considerado 
suplementar em relação ao orçamento 
proposto pela Comissão para o programa 
Horizonte 2020 ou outros programas da 
União. Os países terceiros que tenham 
celebrado com a Euratom um acordo de 
cooperação no domínio da fusão nuclear 
controlada que associe os respetivos 
programas de investigação aos programas 
Euratom devem também ter a possibilidade 
de contribuir para o presente Programa.

Or. en

Justificação

Este financiamento deve ser considerado suplementar em relação aos recursos propostos 
pela Comissão para o programa Horizonte 2020 ou outros programas da União.

Alteração 33
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado pelas contribuições dos 
Estados-Membros com base numa taxa de 
mobilização aplicada ao Rendimento 

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado por contribuições voluntárias
dos Estados-Membros. As referidas 
contribuições são inscritas no orçamento 
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Nacional Bruto (RNB) de cada Estado-
Membro tal como definido para efeitos de 
cálculo da contribuição a partir dos 
recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são inscritas no 
orçamento geral da União Europeia e 
afetadas ao presente Programa. Os países 
terceiros que tenham celebrado com a 
Euratom um acordo de cooperação no 
domínio da fusão nuclear controlada que 
associe os respetivos programas de 
investigação aos programas Euratom 
devem também ter a possibilidade de 
contribuir para o presente Programa.

geral da União Europeia e afetadas ao 
presente Programa. Os países terceiros que 
tenham celebrado com a Euratom um 
acordo de cooperação no domínio da fusão 
nuclear controlada que associe os 
respetivos programas de investigação aos 
programas Euratom devem também ter a 
possibilidade de contribuir para o presente 
Programa.

Or. fr

Alteração 34
António Fernando Correia de Campos

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Apesar das medidas de contenção 
dos custos que devem continuar a ser 
implementadas, é possível que o Projeto 
ITER continue a exceder os custos 
previstos devido à sua natureza científica, 
à sua grande magnitude e ao risco 
tecnológico. Este facto não deve 
comprometer os recursos limitados do 
orçamento da União e a implementação 
de outras políticas importantes da União, 
nomeadamente no âmbito da rubrica 
"Competitividade para o crescimento e o 
emprego". A delimitação do orçamento da 
União frente a tais sobrecustos deve 
beneficiar de garantias jurídicas 
adequadas.

Or. en
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Alteração 35
Bernd Lange

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Por conseguinte, é evidente que o 
Projeto ITER não deve ser financiado a 
partir do orçamento geral da UE, como 
previsto no Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP). O seu financiamento 
deve ser assegurado separadamente e, 
sobretudo, não deve ser imputado ao 
orçamento para investigação inscrito na 
rubrica 1a (Horizonte 2020).

Or. de

Alteração 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os custos superiores ao montante 
máximo de (…) previsto no artigo 3.º não 
devem afetar outros projetos financiados 
pelo orçamento da União e devem ser 
financiados através de recursos adicionais 
acima dos limites máximos, se for o caso.

Or. en

Alteração 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Considerando 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-B) Ambos os ramos da autoridade 
orçamental devem considerar necessário 
evitar qualquer adiamento ou recondução 
de dotações para pagamentos não 
executadas relacionadas com o Projeto 
ITER, e devem comprometer-se a 
cooperar no sentido de evitar tal situação.

Or. en

Alteração 38
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Comité Científico e Técnico 
apresentou à Comissão o seu parecer sobre 
o Programa Euratom de Investigação e 
Formação (2014-2018) que complementa o 
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação «Horizonte 2020». O conteúdo 
científico e técnico das atividades do 
ITER mantém-se inalterado no presente 
Programa Complementar de Investigação.

(8) O Comité Científico e Técnico 
apresentou à Comissão, mas não ao 
Parlamento, o seu parecer sobre o 
Programa Euratom de Investigação e 
Formação (2014-2018) que complementa o 
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação «Horizonte 2020».

Or. fr

Alteração 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Ambos os ramos da autoridade 
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orçamental devem considerar necessário 
evitar qualquer adiamento ou recondução 
de dotações para pagamentos não 
executadas relacionadas com o Projeto 
ITER, e devem comprometer-se a 
cooperar no sentido de evitar a ocorrência 
de tal situação.

Or. en

Alteração 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Como previsto nas prioridades 
propostas no roteiro 2012 do Acordo 
EFDA para a fusão, o Projeto Joint 
European Torus (JET) deve desempenhar 
um papel fundamental no contexto da 
transição energética.

Or. en

Alteração 41
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

 Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É instituído o Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER relativo 
ao período compreendido entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2018 (a 
seguir designado «o Programa»). O 
Programa financia as atividades
necessárias para fornecer a contribuição 

É instituído o Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER relativo 
ao período compreendido entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2018 (a 
seguir designado «o Programa»). O 
Programa financia as atividades 
relacionadas com a fundamentação e as
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da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom) à Organização ITER, 
incluindo as atividades necessárias para a 
construção, funcionamento e exploração 
das instalações do ITER, bem como as 
atividades relacionadas com o ITER. O 
objetivo científico e tecnológico, a 
fundamentação e as atividades do 
Programa são estabelecidos no anexo.

atividades do Programa, tal como 
estabelecido no anexo.

Or. fr

Alteração 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O Programa é financiado com uma 
contribuição máxima de 2 573 milhões de 
euros (em valores correntes) de acordo 
com o disposto no artigo 3.º.

O Programa é financiado com uma 
contribuição máxima de 2,573 milhões de 
euros (em valores correntes), fora dos 
limites máximos estabelecidos no QFP, de 
acordo com o disposto no artigo 3.º, além 
do orçamento proposto pela Comissão 
para o programa Horizonte 2020 ou 
outros programas da União.

Or. en

Justificação

A solução de deixar o ITER fora do QFP, isto é para além dos limites estabelecidos, teria a 
vantagem de evitar possíveis reafetações a favor do ITER em detrimento de outros programas 
da UE e, concretamente, programas em matéria de investigação ao abrigo da rubrica 1a 
(Horizonte 2020, sobretudo), situação que já se verificou no passado.

Alteração 43
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O Programa é financiado com uma 
contribuição máxima de 2 573 milhões de 
euros (em valores correntes) de acordo 
com o disposto no artigo 3.º.

O Programa é financiado com 
contribuições voluntárias dos 
Estados-Membros, de acordo com o 
disposto no artigo 3.º.

Or. fr

Alteração 44
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O Programa é financiado pelas 
contribuições dos Estados-Membros com 
base numa taxa de mobilização aplicada 
ao Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 
cada Estado-Membro tal como definido 
para efeitos de cálculo da contribuição a 
partir dos recursos próprios do RNB para 
o orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 
receitas afetadas externas do Programa 
em conformidade com o disposto no 
[artigo XX do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [novo Regulamento 
Financeiro].

O Programa é financiado pelo atual
orçamento do ITER.

Or. nl

Alteração 45
António Fernando Correia de Campos

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 O Programa é financiado pelas 
contribuições dos Estados-Membros com 
base numa taxa de mobilização aplicada ao 
Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 
cada Estado-Membro tal como definido 
para efeitos de cálculo da contribuição a 
partir dos recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 
receitas afetadas externas do Programa em 
conformidade com o disposto no [artigo 
XX do Regulamento (UE) n.º XX/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro].

O Programa é financiado pelo Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP), fora dos 
limites estabelecidos no QFP, 
designadamente na rubrica 1a.  Os custos 
superiores à contribuição máxima 
definida no artigo 2.º não têm qualquer 
repercussão no orçamento da União e 
devem ser financiados pelas contribuições 
dos Estados-Membros com base numa taxa 
de mobilização aplicada ao Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) de cada Estado-
Membro tal como definido para efeitos de 
cálculo da contribuição a partir dos 
recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 
receitas afetadas externas do Programa em 
conformidade com o disposto no [artigo 
XX do Regulamento (UE) n.º XX/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro].

Or. en

Alteração 46
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O Programa será financiado por 
contribuições dos Estados-Membros, com 
base numa taxa de mobilização aplicada 
ao Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 
cada Estado-Membro tal como definido 
para efeitos de cálculo da contribuição a 
partir dos recursos próprios do RNB para 
o orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 

O Programa será financiado por 
contribuições voluntárias dos 
Estados-Membros. As referidas 
contribuições são consideradas receitas 
afetadas externas do Programa em 
conformidade com o disposto no [artigo 
XX do Regulamento (UE) n.º XX/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro].
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receitas afetadas externas do Programa em 
conformidade com o disposto no [artigo 
XX do Regulamento (UE) n.º XX/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro].

Or. fr

Alteração 47
Bernd Lange

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa é financiado pelas 
contribuições dos Estados-Membros com 
base numa taxa de mobilização aplicada ao 
Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 
cada Estado-Membro tal como definido 
para efeitos de cálculo da contribuição a 
partir dos recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 
receitas afetadas externas do Programa em 
conformidade com o disposto no [artigo 
XX do Regulamento (UE) n.º XX/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro].  

O Programa é financiado pelas 
contribuições dos Estados-Membros com 
base numa taxa de mobilização aplicada ao 
Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 
cada Estado-Membro tal como definido 
para efeitos de cálculo da contribuição a 
partir dos recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 
receitas afetadas externas do Programa em 
conformidade com o disposto no [artigo 
XX do Regulamento (UE) n.º XX/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro].  

O programa não será financiado pelo 
orçamento geral da União Europeia, 
como indicado no QFP.

Or. de

Alteração 48
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os países terceiros que tenham celebrado 
com a Euratom um acordo de cooperação 
no domínio da fusão nuclear controlada 
que associe os respetivos programas de 
investigação aos programas Euratom 
(seguidamente designados «Estados 
associados») podem também contribuir 
para o Programa.

Os países terceiros que tenham celebrado 
com a Euratom um acordo de cooperação 
no domínio da fusão nuclear controlada 
que associe os respetivos programas de 
investigação aos programas Euratom 
(seguidamente designados «Estados 
associados») podem contribuir para o 
Programa.

Or. nl

Alteração 49
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar ao Conselho, 
antes de junho de 2016, uma análise 
intercalar dos progressos do Programa 
Complementar de Investigação para o 
Projeto ITER (2014-2018).

Or. fr

Alteração 50
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 

No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
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financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e a 
aplicação de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. fr

Alteração 51
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades ou erros, a 
recuperação dos montantes pagos 
indevidamente e, se for caso disso, a 
aplicação de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. fr

Alteração 52
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, ou seus representantes, e o O Parlamento Europeu, a Comissão, ou 
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Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes e outros 
terceiros que tenham recebido fundos da 
União ao abrigo da presente decisão.

seus representantes, e o Tribunal de Contas 
dispõem de poderes para auditar, com base 
em documentos ou no local, os 
beneficiários de subvenções, contratantes e 
subcontratantes e outros terceiros que 
tenham recebido fundos da União ao 
abrigo da presente decisão.

Or. fr

Alteração 53
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

 Sem prejuízo dos primeiro e segundo 
parágrafos, os acordos de cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, as convenções e decisões de 
subvenção e os contratos resultantes da 
execução da presente decisão devem 
conferir expressamente à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e ao OLAF poderes 
para procederem às referidas auditorias, 
inspeções e verificações no local.

Sem prejuízo dos primeiro e segundo 
parágrafos, os acordos de cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, as convenções e decisões de 
subvenção e os contratos resultantes da 
execução da presente decisão devem 
conferir expressamente à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e ao OLAF poderes 
para procederem às referidas auditorias, 
inspeções e verificações no local. Os 
resultados das auditorias são
comunicados ao Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 

No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
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que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 
Além disso, a Comissão deve adotar as 
medidas apropriadas para assegurar um 
controlo adequado dos riscos e evitar a 
superação dos custos previstos.

Or. en

Alteração 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

2. No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 
Além disso, a Comissão deve adotar as 
medidas apropriadas para assegurar um 
controlo adequado dos riscos e evitar a 
superação dos custos previstos.

Or. en
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Alteração 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão, ou seus representantes, e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes e outros 
terceiros que tenham recebido fundos da 
União ao abrigo da presente decisão.

A Comissão, ou seus representantes, e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes e outros 
terceiros que tenham recebido fundos da 
União ao abrigo da presente decisão. A 
Comissão deve informar regularmente o 
Parlamento Europeu sobre a evolução do 
programa, nomeadamente no respeitante 
aos custos e ao calendário. 

Or. en

Alteração 57
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

O orçamento supramencionado não deve 
cobrir fundos adicionais para o Projeto 
ITER. Além disso, todo o financiamento 
não previsto que exceda o limite definido 
não deve provir de fundos para projetos 
paralelos.

Or. en

Alteração 58
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta de decisão
Anexo – Objetivo Científico e Tecnológico – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O objetivo do Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER consiste 
na implementação do ITER como um 
grande passo no sentido da criação de 
reactores-protótipo para centrais de 
energia de fusão que sejam seguras, 
sustentáveis, responsáveis em termos 
ambientais e economicamente viáveis.

O objetivo do Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER consiste 
na implementação do ITER.

Or. fr

Alteração 59
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Anexo – Objetivo Científico e Tecnológico – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O objetivo do Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER consiste 
na implementação do ITER como um 
grande passo no sentido da criação de 
reatores-protótipo para centrais de energia 
de fusão que sejam seguras, sustentáveis, 
responsáveis em termos ambientais e 
economicamente viáveis.

O objetivo do Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER consiste 
na implementação do ITER como um 
grande passo no sentido da criação de 
reatores-protótipo para centrais de energia 
de fusão que sejam seguras, limpas e 
economicamente lucrativas.

Or. nl

Alteração 60
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo – Objetivo Científico e Tecnológico – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A primeira prioridade da estratégia para 
a realização do objetivo a longo prazo é a
construção do ITER (uma importante 
instalação experimental que demonstrará a 
viabilidade científica e técnica da energia 
de fusão), seguida da construção de uma 
central elétrica de fusão de demonstração.

A construção do ITER (uma importante 
instalação experimental que demonstrará a 
viabilidade científica e técnica da energia 
de fusão), se se realizar, deve ser 
financiada pelas contribuições 
voluntárias dos Estados-Membros e 
manter-se rigorosamente no âmbito do 
programa complementar de investigação e 
nos limites dos orçamentos fixados pelo 
Conselho nas suas Conclusões de 12 de 
julho de 2010 relativa ao ponto da 
situação sobre o ITER.

Or. fr

Alteração 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de decisão
Anexo – Objetivo Científico e Tecnológico – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A primeira prioridade da estratégia para a 
realização do objetivo a longo prazo é a 
construção do ITER (uma importante 
instalação experimental que demonstrará a 
viabilidade científica e técnica da energia 
de fusão), seguida da construção de uma 
central elétrica de fusão de demonstração.

A primeira prioridade da estratégia para a 
realização do objetivo a longo prazo é a 
construção do ITER (uma importante 
instalação experimental que demonstrará a 
viabilidade científica e técnica da energia 
de fusão), seguida da construção de uma 
central elétrica de fusão de demonstração.
Além disso há que assegurar que o ITER, 
em conformidade com as prioridades 
propostas no roteiro do Acordo EFDA 
para a fusão, desempenha um papel 
importante no contexto da transição 
energética.

Or. en

Alteração 62
Michèle Rivasi
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em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo – Fundamentação – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 
aprovisionamento sustentável e seguro da 
União dentro de algumas décadas. O 
sucesso no seu desenvolvimento 
proporcionaria uma energia segura, 
sustentável e respeitadora do ambiente.

A fusão que ocorre no núcleo do sol e das 
estrelas contribui, direta ou 
indiretamente, ao gerar energia 
renovável, para o fornecimento de energia 
segura, sustentável e respeitadora do 
ambiente.

Or. fr

Alteração 63
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Anexo – Fundamentação – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 
aprovisionamento sustentável e seguro da 
União dentro de algumas décadas. O 
sucesso no seu desenvolvimento 
proporcionaria uma energia segura, 
sustentável e respeitadora do ambiente.

A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 
aprovisionamento sustentável e seguro da 
União dentro de algumas décadas. O 
sucesso no seu desenvolvimento 
proporcionaria uma energia segura, limpa e 
economicamente lucrativa.

Or. nl

Alteração 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Proposta de decisão
Anexo – Fundamentação – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 

A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 
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aprovisionamento sustentável e seguro da 
União dentro de algumas décadas. O 
sucesso no seu desenvolvimento 
proporcionaria uma energia segura, 
sustentável e respeitadora do ambiente.

aprovisionamento sustentável e seguro da 
União dentro de algumas décadas. O 
sucesso no seu desenvolvimento 
proporcionaria uma energia segura, 
sustentável e respeitadora do ambiente. A 
exploração da energia de fusão é um 
objetivo bastante promissor, mas também 
um desafio considerável, pois há ainda 
vários problemas, nos domínios da física e 
da engenharia, a superar antes de se 
avançar para a demonstração da 
viabilidade da energia de fusão. No 
intuito de responder da melhor forma a 
alguns destes desafios, é fundamental que 
a União envide todos os esforços para 
apoiar e aproveitar os trabalhos nas 
instalações do Joint European Torus 
(JET), a fim de contribuir para colmatar 
as lacunas ao nível do conhecimento ou 
da experiência.

Or. en

Alteração 65
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo – Fundamentação – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O enorme escoamento de recursos 
financeiros e orçamentais que representa 
o Projeto ITER não pode durar 
indefinidamente. Por conseguinte, ou se 
conclui obrigatoriamente a construção do 
ITER antes do final do Programa 
Complementar, ou se abandona 
totalmente o projeto.

Or. fr
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Alteração 66
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo – Fundamentação – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A dimensão global da I&D no domínio 
da energia de fusão está inscrita no 
Acordo que institui a Organização 
Internacional de Energia de Fusão para o 
Projeto ITER e no Acordo entre o 
Governo do Japão e a Euratom para a 
Realização das Atividades da Abordagem 
mais Ampla no domínio da Investigação 
em Energia de Fusão, que são 
complementares das atividades do ITER.

Suprimido

Or. fr

Alteração 67
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo – Atividades – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer a contribuição financeira da 
Euratom para as Atividades da 
Abordagem mais Ampla com o Japão;

Suprimido

Or. fr

Alteração 68
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta de decisão
Anexo – Atividades – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Conforme adequado, outras atividades 
com vista a preparar a base para a 
conceção de um reator de demonstração e 
instalações conexas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 69
Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Anexo – Atividades – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Conforme adequado, outras atividades 
com vista a preparar a base para a 
conceção de um reator de demonstração e 
instalações conexas.

(c) Conforme adequado, outras atividades 
com vista a preparar a base para a 
conceção de um reator de demonstração e 
instalações conexas, sobretudo as 
necessárias à adequada resolução das 
restantes questões relacionadas com a 
construção e o funcionamento do DEMO.

Or. en

Alteração 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Anexo – Atividades – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Conforme adequado, outras atividades 
com vista a preparar a base para a 
conceção de um reator de demonstração e 
instalações conexas. Tal deve abranger a 
garantia de que o JET continuará a ser 
explorado até à data em que o ITER entre 
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em pleno funcionamento.

Or. en

Alteração 71
Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Anexo – Atividades – parágrafo 2 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Implementar uma política industrial 
propícia ao envolvimento da indústria, 
nomeadamente das pequenas e médias 
empresas, por forma a promover a 
concorrência e a preparar o sistema 
europeu para a era da fusão.

Or. en


