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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao Programa Específico, a realizar 
através de acções indirectas, de execução do Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica de actividades de investigação e formação em matéria 
nuclear (2012-2013)
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0073),

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C7-0075/2011),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2011),

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

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do n.º 2 do artigo 
106.º-A do Tratado Euratom;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a sua posição ao Conselho e à Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho tem em conta as 
actividades de investigação relevantes 
realizadas pelos Estados-Membros, 
Estados associados e organizações 
europeias e internacionais. Este programa é
actualizado sempre que necessário.

2. O programa de trabalho tem em conta as 
actividades de investigação relevantes 
realizadas pelos Estados-Membros, 
Estados associados e organizações 
europeias e internacionais, bem como pela 
indústria. Este programa é actualizado 
sempre que tal se afigure necessário.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O programa de trabalho especifica os 
critérios em função dos quais são avaliadas 
as propostas de acções indirectas ao abrigo 
dos regimes de financiamento e 
seleccionados os projectos. Os critérios de 
selecção são baseados na excelência, no 
impacto e na execução. Requisitos, 
ponderações e limiares adicionais podem 
ser estabelecidos ou complementados no 
programa de trabalho.

3. O programa de trabalho especifica os 
critérios em função dos quais são avaliadas 
as propostas de acções indirectas ao abrigo 
dos regimes de financiamento e 
seleccionados os projectos. Os critérios de 
selecção são baseados na excelência, no 
impacto e na execução. Requisitos, 
ponderações e limiares adicionais 
claramente fundamentados podem ser 
estabelecidos ou complementados no 
programa de trabalho.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo – Título I A – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da 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 validação de 
componentes e sistemas fiáveis.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo – Título I A – ponto 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Estudos sobre os aspectos sociológicos e 
económicos da produção de energia a partir 
da fusão, bem como acções destinadas a 
promover a sensibilização e a compreensão 
do público sobre a fusão.

– Estudos sobre os aspectos sociológicos e 
económicos da produção de energia a partir 
da fusão, bem como acções destinadas a 
promover a sensibilização e a compreensão 
do público sobre a fusão. Será prestada 
uma atenção especial à garantia de que o 
direito à informação é comunicado ao 
público, e serão realizadas acções 
específicas visando a eficiência da 
comunicação e do alcance do programa.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo – Título I B – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objectivo geral é aumentar, em especial, 
a segurança, o desempenho, a eficiência 

O objectivo geral é aumentar, em especial, 
a segurança, o desempenho, a eficiência 
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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.

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. O tempo de vida 
típico projectado para a actual geração de 
centrais nucleares em funcionamento na 
Europa é de 40 anos, estando previstas 
possíveis extensões adicionais. A Geração 
III e a futura Geração IV segura visam 60 
anos de tempo de vida, ou mesmo mais, 
minimizando simultaneamente os custos 
operacionais e de manutenção 
decorrentes do envelhecimento.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo – Título I B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É claramente necessário reforçar a 
colaboração com a AIEA sobre Normas 
de Segurança aplicáveis a todas as 
instalações e actividades nucleares. Essas 
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normas devem ser amplamente aplicadas 
por projectistas e construtores, bem como 
por operadores nas áreas da produção de 
energia, da medicina, da indústria, da 
investigação e da educação.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo – Título I B – ponto 1 – título

Texto da Comissão Alteração

1. Eliminação geológica 1. A totalidade do armazenamento, 
incluindo a eliminação geológica

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – Título I B – ponto 1 – Objectivos

Texto da Comissão Alteração

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.

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, incluindo os resíduos de longa 
vida provenientes do desmantelamento de 
instalações de energia nuclear civil e de 
aplicações com radioisótopos na 
medicina, na indústria, na agricultura, na 
investigação e no ensino, 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.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo – Título I B – ponto 1 – Actividades

Texto da 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 melhor confinamento 
em caso de acontecimentos imprevisíveis, 
é necessário implementar sistemas sólidos
que se mantenham em serviço mesmo em 
modos de funcionamento degradados.

Or. en


