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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** 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 projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao Programa de Investigação e 
Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica (2014-2018) que complementa 
o Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0812),

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C7-0009/2012),

– 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 os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
(A7-0000/2012),

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 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

Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Não obstante o potencial impacto da 
energia nuclear no aprovisionamento 
energético e no desenvolvimento 
económico, acidentes nucleares graves 
podem pôr em perigo a saúde humana. Por 
conseguinte, deve ser dada a maior atenção 
possível aos aspetos da segurança nuclear 
intrínseca e, quando adequado, aos aspetos 

(4) Não obstante o potencial impacto da 
energia nuclear no aprovisionamento 
energético e no desenvolvimento 
económico, acidentes nucleares graves, 
proliferação nuclear e terrorismo nuclear 
podem pôr em perigo a saúde humana. Por 
conseguinte, deve ser dada a maior atenção 
possível aos aspetos da segurança nuclear 
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de segurança extrínseca no Programa 
Euratom de Investigação e Formação.

intrínseca e, quando adequado, aos aspetos 
de segurança extrínseca no Programa 
Euratom de Investigação e Formação.
Deve, igualmente, ser dada atenção a 
países terceiros que têm fronteiras com a 
União, bem como aos aspetos 
relacionados com segurança nuclear 
transfronteiras, que sublinham o valor 
acrescentado da União. 

Or. en

Justificação

É sempre importante realçar o potencial risco causado pela proliferação nuclear e pelo 
terrorismo nuclear. Dada a natureza da radioatividade, é igualmente importante tomar nota 
de certas instalações nucleares que não se encontram em território da União mas que podem 
ter um potencial impacto sobre o mesmo.

Alteração 2

Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Uma vez que todos os Estados-
Membros dispõem de instalações nucleares 
ou utilizam materiais radioativos, em 
particular para fins médicos, o Conselho 
reconheceu nas suas conclusões de 2 de 
dezembro de 2008 a necessidade de manter 
competências no domínio nuclear, em 
especial através de ensino e formação 
adequados ligados à investigação e 
coordenados a nível comunitário.

(5) Uma vez que todos os 
Estados-Membros dispõem de instalações 
nucleares ou utilizam materiais radioativos, 
em particular para fins médicos, o 
Conselho reconheceu nas suas conclusões 
de 2 de dezembro de 2008 a necessidade de 
manter competências no domínio nuclear, 
em especial através de ensino e formação 
adequados ligados à investigação e através 
de uma melhoria das condições laborais, 
que são coordenadas a nível comunitário.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o perigo reduzido mas potencial de investigadores e trabalhadores nucleares 
serem expostos a materiais nocivos, convém recordar que a União não deve nunca suspender 
os esforços no sentido de melhorar as normas de segurança para as partes envolvidas.
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Alteração 3

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Com a assinatura do Acordo sobre o 
Estabelecimento da Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER 
para a Realização Conjunta do Projeto 
ITER7, a Comunidade comprometeu-se a 
participar na construção do ITER e na sua 
futura exploração. A contribuição 
comunitária é gerida por intermédio da 
«Empresa Comum Europeia para o ITER e 
o Desenvolvimento da Energia de Fusão» 
(a seguir designada «Fusão para a 
Produção de Energia»), instituída pela 
Decisão do Conselho de 27 de março de 
2007. As atividades da empresa comum 
Fusão para a Produção de Energia, 
incluindo o ITER, são regidas por um ato
legislativo distinto.

(6) Com a assinatura do Acordo sobre o 
Estabelecimento da Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER 
para a Realização Conjunta do Projeto 
ITER7, a Comunidade comprometeu-se a 
participar na construção do ITER e na sua 
futura exploração. A contribuição 
comunitária é gerida por intermédio da 
«Empresa Comum Europeia para o ITER e 
o Desenvolvimento da Energia de Fusão» 
(a seguir designada «Fusão para a 
Produção de Energia»), instituída pela 
Decisão do Conselho de 27 de março de 
2007. As atividades da empresa comum 
Fusão para a Produção de Energia, 
incluindo o ITER, são regidas por um ato 
legislativo distinto. O financiamento do 
Projeto ITER deve, contudo, ser 
assegurado pelo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP).

Or. en

Justificação

Apesar de o Projeto ITER ser, em grande parte, regido por um ato legislativo distinto, o 
Parlamento Europeu tem a responsabilidade de emitir à Comissão e ao Conselho da União 
Europeia o sinal de que o financiamento do projeto deve, conforme tem sido norma, ser 
assegurado pelo Quadro Financeiro Plurianual (QFP). A Comissão não expôs qualquer 
razão lógica pela qual o projeto deve ser excluído. 

Alteração 4

Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de complementar outras 
prioridades da União para as próximas 
décadas, o quadro relativo à investigação 
no domínio da cisão nuclear deve apoiar 



PE489.630v01-00 8/38 PR\903020PT.doc

PT

os objetivos e as propostas da União, tais 
como o Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas (Plano SET) e 
o «Roteiro para a Energia 2050». O 
quadro deve, igualmente, apoiar a 
Iniciativa Industrial Europeia para a 
Sustentabilidade da Energia Nuclear 
(ESNII). O quadro deve complementar 
ainda, e tanto quanto possível, propostas 
mais amplas da União no que respeita à 
cooperação com países terceiros.

Or. en

Justificação

É importante que o quadro complemente as prioridades da União acordadas e estabelecidas.  
O quadro deve igualmente fornecer mais apoio à Iniciativa Industrial Europeia para a 
Sustentabilidade da Energia Nuclear (ESNII), lançada em novembro de 2010.

Alteração 5

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para que a fusão se venha a tornar uma 
opção credível para a produção comercial 
de energia, é necessário em primeiro lugar 
concluir com êxito e atempadamente a 
construção do ITER e dar início à sua 
atividade.  Em segundo lugar, é necessário 
estabelecer um roteiro ambicioso, mas 
todavia realista, para a produção de 
eletricidade até 2050. A concretização 
desses objetivos exige que o programa 
europeu de fusão seja reorientado.  Importa 
colocar mais a tónica nas atividades de 
apoio ao ITER. Esta racionalização deve 
ser obtida sem pôr em perigo a liderança 
europeia da comunidade científica no 
domínio da fusão.

Para que a fusão se venha a tornar uma 
opção credível para a produção comercial 
de energia, é necessário em primeiro lugar 
concluir com êxito e atempadamente a 
construção do ITER e dar início à sua 
atividade, dando igualmente continuidade 
às atividades de projetos aliados e 
adicionais, tais como o Joint European 
Torus (JET). Em segundo lugar, é 
necessário estabelecer um roteiro 
ambicioso, mas todavia realista, para a 
produção de eletricidade até 2050. A 
concretização desses objetivos exige que o 
programa europeu de fusão seja 
reorientado. Importa colocar mais a tónica 
nas atividades de apoio ao ITER, incluindo 
a garantia do seu financiamento dentro 
do QFP de forma integral e transparente. 
A garantia de financiamento dentro do 
QFP assegurará o compromisso da 
comunidade para com o sucesso a longo 
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prazo do projeto e prevenirá que os custos 
subam posteriormente de forma 
exponencial. A manutenção da liderança 
europeia da comunidade científica no 
domínio da fusão constitui um objetivo 
essencial do quadro.

Or. en

Justificação

Para além do ITER, existem outros projetos de energia de fusão significativos, tais como o 
JET, que decorre há anos e constitui uma fonte de investigação no domínio do futuro da 
energia de fusão importante e prévia à data de início prevista para o ITER. É importante 
para a viabilidade do Projeto ITER que essa investigação tenha continuidade.

Alteração 6

Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Centro Comum de Investigação 
(JRC) deve contribuir para a prestação de 
apoio científico e tecnológico independente 
e orientado para as necessidades dos 
clientes com vista à formulação, 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das políticas 
comunitárias, em especial da investigação 
e formação no domínio da segurança 
nuclear intrínseca e extrínseca.

(8) O Centro Comum de Investigação 
(JRC) deve contribuir para a prestação de 
apoio científico e tecnológico independente 
e orientado para as necessidades dos 
clientes com vista à formulação, 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das políticas 
comunitárias e, quando apropriado, das 
políticas internacionais, em especial da 
investigação e formação no domínio da 
segurança nuclear intrínseca e extrínseca.

Or. en

Alteração 7

Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Embora caiba a cada Estado-Membro 
decidir se deseja ou não utilizar a energia 
nuclear, o papel da União consiste em 

(10) Embora caiba a cada Estado-Membro 
decidir se deseja ou não utilizar a energia 
nuclear, o papel da União consiste em 
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desenvolver, no interesse de todos os 
Estados-Membros, um quadro comum de 
apoio à investigação de vanguarda, à 
criação de conhecimentos e à preservação 
de conhecimentos no domínio das 
tecnologias de cisão nuclear, com especial 
ênfase na segurança intrínseca e extrínseca, 
na proteção contra radiações e na não 
proliferação. Para tal, são necessários 
dados científicos independentes, um 
domínio em que o Centro Comum de 
Investigação pode dar um contributo 
fundamental. Este facto foi reconhecido na 
Comunicação da Comissão «Iniciativa 
emblemática no quadro da estratégia 
«Europa 2020» «União da Inovação»»9, 
em que a Comissão declarou a sua intenção 
de reforçar a base científica factual para a 
elaboração de políticas através do JRC.  O 
JRC propõe dar resposta a este desafio 
centrando a sua investigação no domínio 
da segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca nas prioridades políticas da 
União.

desenvolver, no interesse de todos os 
Estados-Membros, um quadro comum de 
apoio à investigação de vanguarda, à 
criação de conhecimentos e à preservação 
de conhecimentos no domínio das 
tecnologias de cisão nuclear, com especial 
ênfase na segurança intrínseca e extrínseca, 
na proteção contra radiações, incluindo 
melhores condições laborais para os 
envolvidos que trabalham diretamente 
com materiais nucleares, no 
desmantelamento e na não proliferação. 
Para tal, são necessários dados científicos 
independentes, um domínio em que o 
Centro Comum de Investigação pode dar 
um contributo fundamental. Este facto foi 
reconhecido na Comunicação da Comissão 
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020» «União da 
Inovação»»9, em que a Comissão declarou 
a sua intenção de reforçar a base científica 
factual para a elaboração de políticas 
através do JRC.  O JRC propõe dar 
resposta a este desafio centrando a sua 
investigação no domínio da segurança 
nuclear intrínseca e extrínseca nas 
prioridades políticas da União.

Or. en

Justificação

Para além das normas relativas às condições laborais necessárias, é importante relembrar 
que o desmantelamento nuclear é de importância vital para o futuro.

Alteração 8

Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa Euratom 
deve favorecer uma participação informada 
dos cidadãos e da sociedade civil no que 
diz respeito à investigação e inovação, 

(11) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa Euratom 
deve favorecer uma participação informada 
dos cidadãos e da sociedade civil no que 
diz respeito à investigação e inovação, 
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mediante a promoção da educação 
científica, da facilitação do acesso aos 
conhecimentos científicos, do 
desenvolvimento de agendas de 
investigação e inovação responsáveis que 
respondam às preocupações e expectativas 
dos cidadãos e da facilitação da sua 
participação em atividades do Programa 
Euratom.

mediante a promoção da educação 
científica, da facilitação do acesso aos 
conhecimentos científicos, do 
desenvolvimento de agendas de 
investigação e inovação responsáveis que 
respondam às preocupações e expectativas 
dos cidadãos e da facilitação da sua 
participação em atividades do Programa 
Euratom. Tal deve incluir esforços para 
tornar as carreiras científicas e de 
investigação mais atrativas para a 
próxima geração de investigadores, em 
particular aqueles oriundos de grupos 
sub-representados na investigação.

Or. en

Justificação

Não obstante o facto de haver na União muitos peritos na área da investigação nuclear, o 
envolvimento da próxima geração de investigadores no domínio da ciência nuclear é fulcral.  
Atualmente, as mulheres encontram-se sub-representadas entre os investigadores, bem como 
outros grupos, que devem ser considerados.

Alteração 9

Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O Programa Euratom deve contribuir 
para suscitar o interesse pela profissão de 
investigador na União. Deve ser prestada a 
devida atenção à Carta Europeia dos 
Investigadores e ao Código de Conduta 
para o Recrutamento de Investigadores, 
juntamente com outros quadros de 
referência relevantes definidos no contexto 
do Espaço Europeu da Investigação, 
respeitando simultaneamente o seu caráter 
voluntário.

(13) O Programa Euratom deve visar a 
promoção do interesse pela profissão de 
investigador na União, tendo por objetivo 
geral o aumento da visibilidade da ciência 
na sociedade, mas incluindo também o 
objetivo de prevenir que haja um défice de 
competências na União ou a «fuga de 
cérebros» para países terceiros. Apesar 
de, presentemente, existirem muitas 
competências na União, é fulcral que uma 
nova geração de investigadores nucleares 
seja formada em todos os aspetos da 
investigação nuclear. O Programa 
Euratom visa ainda oferecer mais-valias 
europeias a todos aqueles que tenham por 
objetivo participar na investigação 
nuclear. Deve ser prestada a devida 
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atenção à Carta Europeia dos 
Investigadores e ao Código de Conduta 
para o Recrutamento de Investigadores, 
juntamente com outros quadros de 
referência relevantes definidos no contexto 
do Espaço Europeu da Investigação, 
respeitando simultaneamente o seu caráter 
voluntário.

Or. en

Alteração 10

Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa 
Euratom e de fundos do setor privado no 
âmbito de parcerias público-privadas em 
domínios essenciais em que as atividades 
de investigação e inovação podem 
contribuir para os objetivos de 
competitividade mais vastos da União. 
Deve ser dada especial atenção à 
participação das pequenas e médias 
empresas.

(16) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa 
Euratom e de fundos do setor privado no 
âmbito de parcerias público-privadas em 
domínios essenciais em que as atividades 
de investigação e inovação podem 
contribuir para os objetivos de 
competitividade mais vastos da União. 
Deve ser dada especial atenção à 
participação das pequenas e médias 
empresas (PME). A necessidade de 
aumentar o recurso das PME ao 
financiamento comunitário disponível 
deve aplicar-se aos que trabalham no 
domínio da investigação nuclear da 
mesma forma que se aplica a outras 
áreas. O quadro Euratom deve apoiar as 
PME em todas as etapas da cadeia de 
inovação, especialmente no que respeita 
às atividades próximas do mercado, por 
exemplo, através do uso de instrumentos 
financeiros inovadores. Tal apoio deve 
incluir um instrumento a favor das PME 
bem elaborado e todos os instrumentos 
financeiros revistos, que devem 
possibilitar as medidas apropriadas para 
desencadear o máximo potencial de 
inovação das PME e que serão 
disponibilizados pelo programa de 
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financiamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, bem como por outros 
programas semelhantes, tais como o
Programa para a Competitividade das 
Empresas e pequenas e médias empresas 
(2014-2020) (COSME).

Or. en

Justificação

O Programa-Quadro Horizonte 2020 visa melhorar a situação das PME em toda a União.  
As PME são cruciais para a criação de emprego em toda a União, mas deparam-se 
frequentemente com dificuldades no acesso a fundos da União, devido a encargos 
administrativos, estando muitas vezes sub-representadas no domínio da investigação nuclear. 
No âmbito da nomeação de grupos ou de peritos independentes, devem ser adotadas a todos 
os níveis as medidas necessárias para garantir um equilíbrio adequado entre a indústria, as 
PME e o meio académico. É de particular relevância que as PME não tenham apenas acesso 
a instrumentos especificamente a favor das PME, devendo a simplificação aumentar o 
potencial das PME.

Alteração 11

Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Programa Euratom deve promover 
a cooperação, em especial no domínio da 
segurança intrínseca, com países terceiros 
com base em interesses comuns e no 
benefício mútuo.

(17) O programa deve tomar 
particularmente em conta todas as 
instalações nucleares de países terceiros 
que têm fronteira com a União, 
especialmente se estas se encontrarem em 
áreas suscetíveis à ocorrência de desastres 
naturais. A cooperação internacional no 
domínio da energia nuclear deve conter 
instrumentos apropriados para garantir 
as obrigações financeiras mútuas. Tal 
deve incluir os contratos de cooperação e 
as obrigações financeiras recíprocas.

Or. en

Justificação

Na Cimeira sobre Segurança Nuclear, em Seul, o Presidente Van Rompuy referiu que 
gostaria de ver emergir «uma cultura de segurança à escala mundial». É importante que a 
União contribua para todas as tentativas que visem aumentar as normas de segurança 
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nuclear a nível mundial.

Alteração 12

Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e gestão 
dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou a um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos programas-
quadro de investigação11, apelou a uma 
evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e  
estabeleceu que a gestão da investigação 
europeia deve assentar mais na confiança 
em relação aos participantes e na tolerância 
ao risco.

(19) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e gestão 
dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou a um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu fez vários apelos a 
uma mudança de paradigma no sentido 
de uma maior simplificação 
administrativa e financeira. Na sua 
Resolução de 11 de novembro de 2010 
sobre a simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação11, 
apelou a uma evolução pragmática no 
sentido da simplificação administrativa e 
financeira e estabeleceu que a gestão da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança em relação aos participantes e 
na tolerância ao risco. O Programa 
Euratom deve ter igualmente em conta as 
preocupações e recomendações da 
comunidade de investigadores, tais como 
as expressas no relatório final do grupo 
de peritos «Avaliação Intercalar do 7.º 
Programa-Quadro», de 12 de novembro 
de 2010, bem como o Livro Verde da 
Comissão, de 9 de fevereiro de 2011, 
intitulado «Dos Desafios às 
Oportunidades: Para um Quadro 
Estratégico Comum de Financiamento da 
Investigação e Inovação da UE». 

Or. en

Justificação

O quadro deve respeitar o programa de simplificação do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
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bem como o regulamento que estabelece as regras de participação. Espera-se que isso alivie 
as PME, bem como as universidades e outras instâncias de muitos dos encargos 
administrativos associados aos programas-quadro prévios e facilite a preparação de 
propostas e a gestão de projetos. Deve ser considerada a hipótese de haver uma «cláusula de 
auto-exclusão» para certos tipos de participantes, como universidades e organizações sem 
fins lucrativos que tenham já adotado um sistema de custos totais. 

Alteração 13

Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) O atual quadro jurídico deve ser 
debatido em seguimento da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa e do papel 
reforçado conferido ao Parlamento 
Europeu no que diz respeito ao processo 
orçamental.

Or. en

Justificação

O Tratado de Lisboa confere pé de igualdade ao Parlamento e ao Conselho, no âmbito da 
adoção do orçamento da UE. O Parlamento Europeu aprovou, em 2011, a Decisão do 
Conselho 2011/0046(NLE), que apela à alteração do Tratado Euratom no sentido de reforçar 
as suas disposições relativas aos direitos de informação e de legislação conjunta do 
Parlamento Europeu no âmbito da investigação do Euratom e relativas a questões ligadas à 
proteção do ambiente, a fim de facilitar, inter alia, futuros processos orçamentais.

Alteração 14

Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Programa Euratom é 
melhorar a segurança nuclear nas suas 
vertentes intrínseca (safety) e extrínseca 
(security) e a proteção contra radiações, 
bem como contribuir para a 
descarbonização a longo prazo do sistema 
energético de uma forma segura, eficiente e 
securizada. O objetivo geral é executado 
mediante atividades especificadas no anexo 

1. O objetivo geral do Programa Euratom é 
melhorar a segurança nuclear nas suas 
vertentes intrínseca (safety) e extrínseca 
(security) e a proteção contra radiações, 
contribuir para a descarbonização a longo 
prazo do sistema energético de uma forma 
segura, eficiente e securizada, bem como 
para outras áreas de investigação, tais 
como a investigação médica, e garantir o 
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I sob a forma de ações diretas e indiretas 
para fins de prossecução dos objetivos 
específicos estabelecidos nos n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo.

futuro sustentável da investigação nuclear 
europeia. O objetivo geral é executado 
mediante atividades especificadas no anexo 
I sob a forma de ações diretas e indiretas 
para fins de prossecução dos objetivos 
específicos estabelecidos nos n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 15

Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoio ao funcionamento em condições 
de segurança dos sistemas nucleares;

(a) Apoio ao funcionamento em condições 
de segurança de todos os sistemas 
nucleares civis existentes.

Or. en

Alteração 16

Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promoção da proteção contra radiações; (d) Promoção da proteção contra radiações; 
tentativa de manutenção do mais alto 
nível de condições laborais para os que 
trabalham diretamente com os materiais 
nucleares;

Or. en

Alteração 17

Artigo 3 – n.º 2 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Promoção da inovação e da 
competitividade da indústria;

(g) Promoção da inovação e da liderança 
industrial europeia nos domínios da cisão 
e fusão;

Or. en

Justificação

É importante que o atual estatuto da União como líder em termos das competências 
relacionadas com a fusão e a cisão não se perca, podendo o mesmo ser útil à angariação de 
investigadores e investidores.

Alteração 18

Artigo 3 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Promoção das prioridades 
supramencionadas do Programa-Quadro 
Horizonte 2020: excelência científica, 
liderança industrial e desafios societais;

Or. en

Justificação

Os objetivos do Programa-Quadro Horizonte 2020 – gerar excelência científica, criar 
liderança industrial e responder aos desafios societais – enquadram-se os três na 
investigação nuclear.

Alteração 19

Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhor segurança nuclear intrínseca 
incluindo: segurança do combustível e dos 
reatores, gestão dos resíduos, 
desmantelamento e preparação para 
emergências;

(a) Melhor segurança nuclear intrínseca 
incluindo: segurança do combustível e dos 
reatores, gestão dos resíduos, 
desmantelamento, preparação para 
emergências e condições laborais para os 
que trabalham diretamente com os 
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materiais nucleares;

Or. en

Alteração 20

Artigo 3 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promoção da gestão dos 
conhecimentos, ensino e formação;

(d) Promoção da gestão dos 
conhecimentos, ensino e formação, 
incluindo o incentivo de cientistas 
europeus à investigação nuclear, bem 
como a angariação de cientistas externos 
à União;

Or. en

Alteração 21

Artigo 3 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apoio à política da União em matéria 
de segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca, bem como a legislação conexa 
em evolução da União.

(e) Apoio à política da União em matéria 
de segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca, bem como a legislação conexa 
em evolução da União, incluindo o esforço 
no sentido do estabelecimento de normas 
de segurança nuclear para os reatores de 
cisão que sejam internacionalmente 
reconhecidas; 

Or. en

Justificação

O programa-quadro relativo à cisão deve continuar a apoiar os reatores de demonstração 
que se encontram em funcionamento na União, uma vez que estes abrem caminho ao futuro 
de reatores de cisão.
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Alteração 22

Artigo 3 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Combate ao défice de qualificações 
no domínio nuclear e prevenção de 
qualquer falta de aptidões futuras ou da 
«fuga de cérebros» de cientistas nucleares 
para fora da União;

Or. en

Alteração 23

Artigo 3 – n.º 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Adoção de todas as melhorias de 
segurança necessárias, sugeridas pelos 
resultados dos testes de esforço efetuados 
em todos os reatores da União e em países 
terceiros que têm fronteira com a União;

Or. en

Justificação

Em seguimento do desastre ocorrido na central nuclear Dai-ichi de Fukushima, no Japão, 
foram efetuados, em 2011, testes de esforço em todas as centrais nucleares da União. É 
importante que o quadro apoie todos os esforços da União que, de acordo com os resultados 
desses testes, tenham por objetivo aumentar a segurança das centrais.

Alteração 24

Artigo 3 – n.º 3 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Apoio ao programa de simplificação 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
que reduz os encargos administrativos 
associados aos programas-quadro prévios, 
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em particular para as PME, universidades 
e outros institutos de investigação. 

Or. en

Alteração 25

Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Programa Euratom é executado de 
forma a garantir a relevância das 
prioridades e atividades apoiadas para as 
necessidades em evolução e tem em conta 
a natureza evolutiva da ciência, tecnologia, 
inovação, elaboração de políticas, 
mercados e sociedade.

4. O Programa Euratom é executado de 
forma a garantir a relevância das 
prioridades e atividades apoiadas para as 
necessidades em evolução e tem em conta 
a natureza evolutiva da ciência, tecnologia, 
inovação, elaboração de políticas, 
mercados e sociedade, bem como as 
consequências diretas de incidentes 
ligados à segurança nuclear, por muito 
improváveis que os mesmos sejam.

Or. en

Alteração 26

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para a execução do 
Programa Euratom é de 1 788,889 milhões 
de euros. O referido montante é repartido 
do seguinte modo:

A dotação financeira para a execução do 
Programa Euratom é de [ 1 788,889 
milhões de euros.] O referido montante é 
repartido do seguinte modo:

Or. en

Alteração 27

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Ações indiretas no âmbito do programa 
de investigação e desenvolvimento no 
domínio da fusão, 709,713 milhões de 
euros;

(a) Ações indiretas no âmbito do programa 
de investigação e desenvolvimento no 
domínio da fusão, [709,713 milhões de 
euros;]

Or. en

Alteração 28

Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Projeto ITER é incluído no quadro 
e financiado pelo QFP de forma integral e 
transparente. 

Or. en

Justificação

O Projeto ITER deve ser financiado através do QFP, a fim de prevenir qualquer perceção de 
desvinculação do projeto, que pode ser prejudicial ao interesse da Comunidade. O sucesso a 
longo prazo do ITER será melhor assegurado se o mesmo continuar a ser financiado através 
do QFP. 

Alteração 29

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ações diretas, 724,319 milhões de 
euros.

(c) Ações diretas, [724,319 milhões de 
euros.]

Or. en

Justificação

O valor global será sujeito a negociações no âmbito do QFP. Os montantes totais atribuídos 
à fusão, à cisão e às ações diretas não devem baixar para além dos valores referidos na 
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presente proposta. Contudo, o valor para a cisão não inclui o ITER e muito dificilmente será 
suficiente.

Alteração 30

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As despesas administrativas da Comissão 
decorrentes da execução das ações 
indiretas do Programa Euratom não podem 
ser superiores a 13,5 %.

As despesas administrativas da Comissão 
decorrentes da execução das ações 
indiretas do Programa Euratom não podem 
ser superiores a [13,5 %.]

Or. en

Justificação

Esta despesa estimada é demasiado elevada.  No âmbito de propostas muito semelhantes à 
presente, as despesas administrativas da Comissão não costumam subir para além dos 8 %. A 
Comissão não forneceu qualquer justificação para um aumento tão substancial.

Alteração 31

Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comunidade continua a fazer uso 
dos fundos estruturais para a investigação 
nuclear e assegura o enquadramento dos 
fundos com as suas prioridades de 
investigação.

Or. en

Alteração 32

Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os programas destinados ao 
aumento da investigação inovadora que se 
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encontram previstos ou em curso devem 
ser alargados, a fim de incluir a 
investigação nuclear na sua lista dos 
ramos de investigação aplicáveis. O 
programa Eurostars da Eureka e as Ações 
Marie Curie devem alargar as suas regras 
de participação, a fim de permitir a 
participação de PME envolvidas na 
investigação nuclear.

Or. en

Justificação

As PME são cruciais para a economia europeia, mas encontram-se, no domínio da 
investigação nuclear, frequentemente sub-representadas.  É importante que certos programas 
da União destinados a melhorar a situação das PME não excluam as que estão envolvidas 
em investigação nuclear.

Alteração 33

Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

O Programa Euratom assegura a promoção 
efetiva da igualdade de géneros e a 
dimensão de género no conteúdo da 
investigação e inovação.

O Programa Euratom assegura a promoção 
efetiva da igualdade de géneros e a 
dimensão de género e apoia o objetivo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
abordar o género como questão 
transversal, de modo a ajustar as 
desigualdades entre homens e mulheres.

Or. en

Justificação

Espera-se que pelo menos 20 % dos estudantes de doutoramento e pós-doutoramento 
destinados a serem envolvidos nos projetos de cisão do Programa Euratom sejam mulheres.

Alteração 34

Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os programas de trabalho têm em conta 
o estado da ciência, tecnologia e inovação 
a nível nacional, da União e internacional, 
bem como as evoluções políticas, societais 
e de mercado relevantes. Devem ser 
atualizados quando e conforme necessário. 

3. Os programas de trabalho têm em conta 
o estado da ciência, tecnologia e inovação 
a nível nacional, da União e internacional, 
bem como as evoluções políticas, societais 
e de mercado relevantes. Devem ser 
atualizados quando e conforme necessário, 
tendo em conta os fins e objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 35

Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

É dada especial atenção à garantia de uma 
participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa 
Euratom, bem como ao impacto da 
inovação nessas empresas. A avaliação 
quantitativa e qualitativa da participação 
das PME é realizada como parte integrante 
das modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa 
Euratom, bem como ao impacto da 
inovação nessas empresas. A avaliação 
quantitativa e qualitativa da participação 
das PME é realizada como parte integrante 
das modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

2. Em conformidade com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
tendo em conta a importância do setor das 
PME para a economia europeia e a sua 
atual sub-representação na indústria 
nuclear, o quadro deve apoiar todos os 
esforços para aliviar os encargos 
administrativos impostos às PME. 

Or. en

Justificação

A importância das PME deve ser realçada, tanto pela sua importância para a economia 
europeia, como também pelo risco significativo ao qual têm sido expostas no âmbito da crise 
recente.
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Alteração 36

Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Combater todas as formas de 
proliferação e tráfico nuclear. 

Or. en

Justificação

Todos os esforços internacionais que visem combater a proliferação e o tráfico nucleares 
devem ser apoiados. Apesar de normas de segurança internacionais e comuns terem ainda de 
ser estabelecidas, a UE deve continuar a apoiar todos os esforços no sentido de criar normas 
internacionais comuns semelhantes às que vigoram na União. 

Alteração 37

Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) apoiar os esforços internacionais no 
que diz respeito à elaboração de normas 
de segurança internacionais e comuns.

Or. en

Justificação

Apesar de normas de segurança internacionais e comuns terem ainda de ser estabelecidas, a 
UE deve continuar a apoiar todos os esforços no sentido de criar normas internacionais 
comuns semelhantes às que vigoram na União. 

Alteração 38

Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Contribuir para o melhoramento da 
troca de conhecimentos.

Or. en
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Justificação

Apesar de normas de segurança internacionais e comuns terem ainda de ser estabelecidas, a 
UE deve continuar a apoiar todos os esforços no sentido de criar normas internacionais 
comuns semelhantes às que vigoram na União. 

Alteração 39

Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser prestada atenção particular a 
todos os reatores e instalações nucleares 
situados em países terceiros que se 
encontrem geograficamente muito perto 
do território de Estados-Membros, 
sobretudo se os mesmos se situarem perto 
de locais geograficamente e 
geologicamente perigosos.

Or. en

Alteração 40

Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa 
Euratom, em especial no que diz respeito a 
regiões ou tipos de participantes que 
estejam sub-representados;

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa 
Euratom, em especial no que diz respeito a 
regiões ou tipos de participantes que 
estejam sub-representados e 
particularmente para aumentar o recurso 
das PME aos financiamentos disponíveis 
e a sua participação em programas 
apropriados.

Or. en
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Alteração 41

Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Os esforços realizados no sentido de 
simplificar a participação serão 
comunicados a todos os participantes, 
incluindo as PME e as instituições 
académicas.

Or. en

Alteração 42

Anexo 1 – parte 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Programa Euratom reforçará o quadro 
geral de investigação e inovação no 
domínio da energia nuclear e coordenará os 
esforços de investigação dos 
Estados-Membros, evitando assim 
duplicações, mantendo a massa crítica em 
domínios-chave e assegurando que o 
financiamento público seja utilizado de 
uma forma otimizada.

O Programa Euratom reforçará o quadro 
geral de investigação e inovação no 
domínio da energia nuclear e coordenará os 
esforços de investigação dos 
Estados-Membros, evitando assim 
duplicações, promovendo o valor 
acrescentado da União, mantendo 
competências-chave e a massa crítica em 
domínios-chave e assegurando que o 
financiamento público seja utilizado de 
uma forma otimizada.

Or. en

Alteração 43

Anexo 1 – parte 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A estratégia para o desenvolvimento da 
fusão como uma opção credível para a 
produção comercial de energia isenta de 
carbono respeitará um roteiro com marcos 

A estratégia para o desenvolvimento da 
fusão como uma opção credível para a 
produção comercial de energia isenta de 
carbono respeitará um roteiro com marcos 
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importantes para a realização do objetivo 
de produção de eletricidade até 2050.Para 
fins de implementação desta estratégia, 
proceder-se-á a uma reestruturação radical
do trabalho relacionado com a energia de 
fusão na União, incluindo a governação, o 
financiamento e a gestão, a fim de garantir 
uma deslocação da incidência da 
investigação pura para a conceção, 
construção e exploração de futuras 
instalações como o ITER, DEMO e mais 
além. Tal exigirá uma estreita cooperação 
entre toda a comunidade no domínio da 
fusão da União, a Comissão e agências 
nacionais de financiamento.

importantes para a realização do objetivo 
de produção de eletricidade até 2050.Para 
fins de implementação desta estratégia, 
proceder-se-á a uma reestruturação do 
trabalho relacionado com a energia de 
fusão na União, incluindo a governação e a 
gestão, a fim de garantir uma deslocação 
da incidência da investigação pura para a 
conceção, construção e exploração de 
futuras instalações como o ITER, DEMO e 
mais além. Tal exigirá uma estreita 
cooperação entre toda a comunidade no 
domínio da fusão da União, a Comissão e 
os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 44

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Progressão para as fases de 
demonstração e viabilidade da fusão como 
fonte de energia mediante a exploração das 
instalações de fusão existentes e futuras 
(Liderança Industrial e Desafios Societais) 

(e) Progressão para as fases de 
demonstração e viabilidade da fusão como 
fonte de energia mediante a exploração das 
instalações de fusão existentes e futuras 
(Liderança Industrial e Desafios Societais) 

Apoio a atividades que visam a 
concretização conjunta do Programa 
ITER como infraestrutura de investigação 
internacional. A Comunidade terá uma 
responsabilidade especial como anfitriã 
do projeto dentro da Organização do 
ITER e assumirá um papel de liderança, 
sobretudo no que diz respeito à 
preparação do local, ao estabelecimento 
da Organização ITER, à gestão e aos 
recursos humanos, prestando igualmente 
apoio técnico e administrativo em geral; 
Apoio às atividades acordadas no 
XXXX/XXX/UE que gere o projeto.

Or. en
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Alteração 45

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – alínea i) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Apoio a todos os esforços que visem dar 
continuidade ao JET para além do termo 
da sua fase experimental, em 2015, e, 
sempre que possível, apoio a todos os 
esforços destinados à angariação de 
parceiros internacionais, a fim de 
promover financiamentos adicionais. Tais 
esforços devem incluir acordos recíprocos 
relativos a um envolvimento futuro da UE 
no DEMO, bem como em outros reatores 
de fusão previstos. 

Or. en

Justificação

Tendo em conta que o Projeto ITER não estará operacional antes de 2020 não faz sentido por 
termo aos trabalhos do JET cinco anos antes da data mais próxima prevista para a 
operacionalidade do ITER.

Alteração 46

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades nucleares do JRC terão como 
objetivo apoiar a aplicação das Diretivas 
2009/71/Euratom28 e 2011/70/Euratom29

do Conselho, bem como as conclusões do 
Conselho que dão prioridade às mais 
elevadas normas de segurança nuclear 
intrínseca e extrínseca a nível internacional 
e da União. O JRC mobilizará 
nomeadamente as capacidades e 
conhecimentos necessários a fim de 
contribuir para a avaliação e melhoria da 
segurança intrínseca das instalações 
nucleares e da utilização pacífica da 

As atividades nucleares do JRC terão como 
objetivo apoiar a aplicação das Diretivas 
2009/71/Euratom28 e 2011/70/Euratom29

do Conselho, bem como as conclusões do 
Conselho que dão prioridade às mais 
elevadas normas de segurança nuclear 
intrínseca e extrínseca a nível internacional 
e da União. O JRC mobilizará 
nomeadamente as capacidades e 
conhecimentos necessários a fim de 
contribuir para a avaliação e melhoria da 
segurança intrínseca das instalações 
nucleares e da utilização pacífica da 
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energia nuclear e de outras aplicações não 
ligadas à cisão, com vista a proporcionar 
uma base científica para a legislação 
relevante da União e quando necessário 
reagir, nos limites da sua missão e 
competências, a incidentes e acidentes 
nucleares. Para o efeito, o JRC procederá a 
investigação e avaliações, proporcionará 
referências e normas e oferecerá ensino e 
formação específicos. Procurar-se-ão obter, 
conforme adequado, sinergias com a 
Plataforma Tecnológica para a Energia 
Nuclear Sustentável (SNETP) e outras 
iniciativas transversais.

energia nuclear e de outras aplicações não 
ligadas à cisão, com vista a proporcionar 
uma base científica para a legislação 
relevante da União e quando necessário 
reagir, nos limites da sua missão e 
competências, a incidentes e acidentes 
nucleares. Para o efeito, o JRC procederá a 
investigação e avaliações, proporcionará 
referências e normas e oferecerá ensino e 
formação específicos. Procurar-se-ão obter, 
conforme adequado, sinergias com a 
Plataforma Tecnológica para a Energia 
Nuclear Sustentável (SNETP) e outras 
iniciativas transversais. O JRC terá em 
conta a publicação dos resultados dos 
«testes de esforço» realizados, em 2011, 
em todos os reatores nucleares existentes 
que se encontravam em conformidade 
com as regras da UE.

Or. en

Justificação

Isto deve, igualmente, estar em conformidade com os regulamentos da União que se 
encontram em fase de elaboração, tais como o Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear 2007-2013 XXXXX/XXXX/UE.

Alteração 47

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhor segurança nuclear intrínseca 
incluindo: segurança do combustível e dos 
reatores, gestão dos resíduos, 
desmantelamento e preparação para 
emergências

(a) Melhor segurança nuclear intrínseca 
incluindo: segurança do combustível e dos 
reatores, gestão dos resíduos, 
desmantelamento, melhoria das condições 
laborais para todos aqueles que 
trabalham diretamente com materiais 
nucleares e preparação para emergências

Or. en
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Alteração 48

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.2 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Centro Comum de Investigação 
continuará a desenvolver a base científica 
para a segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca. A ênfase será colocada na 
investigação sobre as propriedades 
fundamentais e o comportamento dos 
actinídeos e dos materiais estruturais e 
nucleares. Em apoio às atividades de 
normalização da União, o JRC 
disponibilizará normas nucleares de 
estado-da-técnica e dados e medições de 
referência, incluindo o desenvolvimento e 
implementação de bases de dados e 
ferramentas de avaliação relevantes. O JRC 
apoiará o desenvolvimento de aplicações 
médicas, nomeadamente novas terapêuticas 
contra o cancro, com base em radiações 
alfa.

O Centro Comum de Investigação 
continuará a desenvolver a base científica 
para a segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca. A ênfase será colocada na 
investigação sobre as propriedades 
fundamentais e o comportamento dos 
actinídeos e dos materiais estruturais e 
nucleares. Em apoio às atividades de 
normalização da União, o JRC 
disponibilizará normas nucleares de 
estado-da-técnica e dados e medições de
referência, incluindo o desenvolvimento e 
implementação de bases de dados e 
ferramentas de avaliação relevantes. O JRC 
apoiará o desenvolvimento de aplicações 
médicas, nomeadamente novas terapêuticas 
contra o cancro, com base em radiações 
alfa. O JRC terá em conta os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, bem 
como a necessidade de evitar um défice de 
competências ou a «fuga de cérebros» na 
Europa.

Or. en

Alteração 49

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.2 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Centro Comum de Investigação 
desenvolverá as suas competências a fim 
de facultar os dados científicos e técnicos 
independentes necessários para apoiar a
evolução da legislação da União em 
matéria de segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca.

O Centro Comum de Investigação 
desenvolverá as suas competências a fim 
de facultar os dados científicos e técnicos 
independentes necessários para apoiar a 
evolução da legislação da União em 
matéria de segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca e apoiar padrões mais elevados 
a nível internacional.
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Or. en

Alteração 50

Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.2 – alínea e) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sua qualidade de Agente de Execução 
da Euratom no âmbito do Fórum 
Internacional Geração IV (GIF), o JRC 
continuará a coordenar a contribuição da 
Comunidade para o GIF. O JRC 
prosseguirá e aprofundará a cooperação 
internacional em matéria de investigação 
com os principais países parceiros e 
organizações internacionais (Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA) 
e Agência da Energia Nuclear (AEN) da 
OCDE), a fim de promover as políticas de 
segurança nuclear intrínseca e extrínseca 
da União.

Na sua qualidade de Agente de Execução 
da Euratom no âmbito do Fórum 
Internacional Geração IV (GIF), o JRC 
continuará a coordenar a contribuição da 
Comunidade para o GIF. O JRC 
prosseguirá e aprofundará a cooperação 
internacional em matéria de investigação 
com os principais países parceiros e 
organizações internacionais (Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA) 
e Agência da Energia Nuclear (AEN) da 
OCDE), a fim de promover as políticas de 
segurança nuclear intrínseca e extrínseca 
da União e de apoiar os esforços 
internacionais para desenvolver padrões 
mais elevados.

Or. en

Alteração 51

Anexo 1 – parte 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista a atingir os seus objetivos 
gerais, o Programa Euratom apoiará 
atividades complementares (diretas e 
indiretas, de coordenação e de incentivo a 
programação conjunta) que assegurem 
sinergias entre atividades de investigação 
para a resolução de desafios comuns (como 
materiais, tecnologia de arrefecimento, 
dados nucleares de referência, modelização 
e simulação, telemanipulação, gestão dos 
resíduos e proteção contra radiações). 

Com vista a atingir os seus objetivos 
gerais, o Programa Euratom apoiará 
atividades complementares (diretas e 
indiretas, de proteção dos trabalhadores,
de coordenação e de incentivo a 
programação conjunta) que assegurem 
sinergias entre atividades de investigação 
para a resolução de desafios comuns (como 
materiais, tecnologia de arrefecimento, 
dados nucleares de referência, modelização 
e simulação, telemanipulação, gestão dos 
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resíduos e proteção contra radiações). 

Or. en

Alteração 52

Anexo 1 – parte 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Programa Euratom pode contribuir para 
o instrumento de dívida e o instrumento de 
capital próprio desenvolvidos no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
será alargado de modo a abranger os 
objetivos referidos no artigo 3.º. 

O Programa Euratom pode contribuir para 
o instrumento de dívida e o instrumento de 
capital próprio desenvolvidos no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
será alargado de modo a abranger os 
objetivos referidos no artigo 3.º, bem como 
aumentar a visibilidade e a participação 
das PME.

Or. en

Alteração 53

Anexo 2 – parte 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Progressão para as fases de 
demonstração e viabilidade da fusão como 
fonte de energia mediante a exploração das 
instalações de fusão existentes e futuras e o 
desenvolvimento de materiais, tecnologias 
e projeto conceptual

Or. en

Alteração 54

Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

Melhor segurança nuclear intrínseca 
incluindo: segurança do combustível e dos 
reatores, gestão dos resíduos, 
desmantelamento e preparação para 
emergências;

Melhor segurança nuclear intrínseca 
incluindo: segurança do combustível e dos 
reatores, gestão dos resíduos, 
desmantelamento, proteção dos 
trabalhadores e preparação para 
emergências;

Or. en

Alteração 55

Anexo 2 – parte 2 – parágrafo 1 – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Prevenção do défice de competências nos 
domínios-chave de ciência e engenharia

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O Programa-Quadro Horizonte 2020 oferece à União a oportunidade de gerar todos os aspetos 
dos programas-quadro, o que engloba a consolidação dos seus êxitos e o colmatar das suas 
lacunas. Isto é válido tanto para a investigação atómica como para todos os outros aspetos da 
investigação na União e mais além. 

A intenção inicial da Comissão era usar o Programa-Quadro Horizonte 2020 para uma 
primeira aproximação conjunta ao abrigo de um único programa, e é por isso apropriado que 
englobe também a investigação nuclear, já que o contributo dado pela investigação nuclear a 
todos os aspetos da investigação da União continua a ser de uma importância fulcral.  Os três 
pilares do Programa-Quadro Horizonte 2020 providenciarão excelência científica, liderança 
industrial e resposta aos grandes desafios societais que a União e os seus cidadãos enfrentam, 
sendo todos eles reforçados pela inclusão da investigação e dos investigadores nucleares, 
enquanto que a sua exclusão do Programa-Quadro Horizonte 2020 prejudicaria a União na 
prossecução destes objetivos. 

Embora caiba a cada Estado-Membro decidir se deseja ou não utilizar a energia nuclear, todos 
os Estados-Membros podem e devem beneficiar da investigação nuclear e podem beneficiar 
do valor acrescido oferecido pelo Programa-Quadro Euratom. O Programa Euratom deve 
garantir a todos os níveis o uso mais eficiente dos recursos e evitar a duplicação de esforços 
na procura de promoção da excelência no campo nuclear. 

A ambição do Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ser transmitida de forma transversal, a 
fim de cobrir todos os aspetos da investigação nuclear. Devido à natureza do Programa-
Quadro Euratom, o Parlamento Europeu lidou, nos últimos meses, com o Programa Euratom 
atual, de 2012-2013, nos termos do (2011/0046(NLE)), do (2011/0043(NLE)), do 
(2011/0045(NLE)) e do (2011/0044(NLE)). A redução de quatro relatórios para um único 
regulamento representa um passo significante no âmbito da própria simplificação, que deve 
ser bem acolhida. No que diz respeito ao quadro jurídico, instar a uma nova examinação dos 
direitos do Parlamento Europeu em relação a futuros processos orçamentais é um seguimento 
consistente, tendo por base os relatórios aprovados. 

O relator faz notar que o orçamento para cisão proposto no envelope financeiro parece 
comparativamente pequeno e não abrange o aumento dos fundos que foram atribuídos a 
outros aspetos do Programa-Quadro Horizonte 2020. Considerando as verbas que foram 
disponibilizadas para as fontes de energias renováveis sob vários programas, a cisão, sendo 
reconhecida como uma tecnologia de baixo teor de carbono, não recebeu semelhantes níveis 
de apoio. 

Recorde-se também que nos próximos meses serão provavelmente emitidos os resultados dos 
testes de esforço efetuados. Embora estes resultados representem diferentes aspetos da 
segurança nuclear intrínseca, é importante ter em conta os novos desafios da cisão ao 
considerar o orçamento atribuído. O orçamento de 13.5% previsto para despesas 
administrativas parece ser injustificadamente alto e necessitará de ser revisto.
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ITER, JET e o futuro da fusão

A proposta inicial da Comissão de deixar o financiamento do Projeto ITER fora do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e do Quadro Financeiro Plurianual não se baseia em 
nenhuma preocupação orçamental lógica, científica ou mesmo sólida. É importante que a 
liderança da Europa no campo da investigação da fusão não seja ameaçada e que a viabilidade 
a longo prazo do Projeto ITER, em que já se investiu tanto, não seja comprometida pela falta 
de vontade da Comissão de incluir um financiamento adicional no seu orçamento total. 

A inclusão do Projeto ITER no Quadro Financeiro Plurianual e no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de financiamento permitirá que surja uma visão mais completa dos recursos 
que lhe são dedicados e reconfirmará o seu lugar no futuro da investigação da União, sendo 
este um aspeto que a posição do Parlamento deve ter em conta. 

O relator apela à continuidade do apoio aos projetos aliados e adicionais existentes, como o 
«Joint European Torus» (JET), que continua a fornecer, até à data, a informação mais precisa 
sobre o trabalho no domínio da energia de fusão na Europa. 2015 assinalará o fim da sua fase 
experimental, mas se a União está seriamente empenhada em transformar toda a investigação 
do Projeto ITER em energia utilizável, a mesma deverá apoiar todos os esforços para garantir 
a operacionalidade a longo prazo do JET. 

Apoio ao Plano SET  

A investigação nuclear tem um papel importante a desempenhar na realização do Plano 
Estratégico para as Tecnologias Energéticas (Plano SET). A fim de continuar com o plano e 
de ajudar a cumprir dois dos pilares-chave do Programa-Quadro Horizonte 2020 (liderança 
industrial e os grandes desafios societais), o relator insta nas suas alterações a que o trabalho 
do Plano SET prossiga durante o período de 2013-2018 e posteriormente.  Isto deve incluir o 
apoio ao trabalho de plataformas e organismos tais como a Iniciativa Industrial Europeia para 
a Sustentabilidade da Energia Nuclear, a Plataforma Tecnológica para a Energia Nuclear 
Sustentável e a Plataforma Tecnológica para a Implementação da Eliminação Geológica.

Medidas transversais

Embora a questão da simplificação seja amplamente discutida ao longo do programa-quadro, 
nomeadamente nas regras de participação, o relator gostaria de enfatizar a necessidade de 
simplificação a todos os níveis e acolhe com agrado as tentativas inseridas na proposta da 
Comissão. O Parlamento Europeu já tentou introduzir simplificações inseridas nos 
relatórios-quadro anteriores «Sétimo Programa-Quadro de Investigação» (2011/2043(INI)), 
«Simplificar a execução dos programas-quadro de investigação» (2010/2079(INI)) e no Livro 
Verde «Dos desafios às oportunidades» (2011/2107(INI)), sendo que todas as tentativas foram 
amplamente apoiadas no Parlamento e que essa reação se refletiu entre as empresas e os 
meios académicos. É crucial que a Comissão leve a sério a necessidade de uma maior 
simplificação e que a nova abordagem reflita a mudança no pensamento da Comissão, 
nomeadamente no que respeita às empresas sem recursos para assumir os encargos 
administrativos, devendo a Comissão promover uma utilização mais acessível que 
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recompense a excelência onde quer que esta se encontre, em vez de recompensar apenas 
aqueles com capacidades administrativas. 

Tendo em vista a simplificação, deve manter-se a consistência ao longo de todas as diferentes 
partes do Programa-Quadro. Deve ser considerada a criação de um serviço central de 
mediação, aberto a beneficiários e funcionários da Comissão, para esclarecer dúvidas no caso 
de interpretações distintas. A redução proposta na auditoria do limite de €375,000 no 
«Sétimo Programa-Quadro de Investigação» para €325,000 no Programa-Quadro Horizonte 
2020 aumentará provavelmente os custos da burocracia e deve ser reconsiderada. Deve 
manter-se a opção de as instituições utilizarem uma metodologia contabilística e económica 
plena para reivindicar custos reais. Embora muitos dos métodos de reembolso melhorados 
sejam acolhidos com agrado, é importante que sejam oferecidos mais esclarecimentos sobre 
as diferentes formas de reembolso, de modo a prevenir uma futura confusão.

Os objetivos societais do Programa-Quadro Horizonte 2020, que promovem um maior 
equilíbrio de género entre os investigadores e aumentam a mobilidade dos mesmos, devem ser 
mantidos ao longo do programa em questão e devem ser acompanhados de ações diretas e 
indiretas. 

Alargamento da participação e as PME

A Comissão tentou salientar a situação das PME ao longo do Programa-Quadro Horizonte 
2020, o que é apropriado tendo em conta a sua importância para a economia europeia e a sua 
vulnerabilidade na sequência da crise financeira. A sub-representação das PME em várias 
áreas da investigação nuclear precisa de ser resolvida. Ao nomear grupos de peritos 
independentes, devem ser tomadas medidas adequadas a todos os níveis de modo a garantir
um balanço adequado entre a indústria, incluindo as pequenas e médias empresas (PME), e os 
meios académicos. É de relevância particular que as PME não tenham acesso apenas aos 
instrumentos a favor das PME, devendo a simplificação aumentar também o seu potencial. 

Tanto o instrumento de dívida como o instrumento de capital próprio, previstos para melhorar 
o financiamento das PME, devem estar disponíveis para receber o contributo do Programa 
Euratom. Para além do alargamento da participação, deve ser revisto o orçamento das 
instalações que financiam as PME, como o programa Eureka Stars e parte das Ações Marie 
Curie, programa que já teve grande êxito, no sentido de o aumentar.

O uso de instrumentos financeiros inovadores será de uma importância crucial ao longo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e as PME não devem ter o acesso a esses instrumentos 
dificultado. No seu papel no domínio das comunicações, o JRC deve considerar que o 
aumento do recurso das PME aos fundos do Programa Euratom, entre outros, é uma ação 
direta e deve desenvolver estratégias de comunicação para prosseguir nesta linha.

Prevenir um «défice de competências» ou a «fuga de cérebros»

No âmbito do segundo pilar do Programa-Quadro Horizonte 2020, liderança industrial, é 
essencial que se evite um «défice de competências» em termos nucleares e que todo o treino e 
conhecimento necessários em todos os aspetos da cisão e fusão sejam mantidos dentro da 
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União.  Para fazer frente a este risco, o relator propõe nas alterações melhorar as condições 
laborais dos investigadores.

O papel do Conselho Europeu de Investigação (CEI) será importante para atrair e manter uma 
investigação excelente na Europa e o seu papel deve ser reconhecido. O orçamento para o CEI 
não deve ficar abaixo do aumento de 77% proposto. 

Cooperação internacional  

A importância da cooperação internacional deve ser reafirmada, não só pela aceitação e 
promoção das medidas de segurança melhoradas e reconhecidas, como também pela 
promoção do acesso da União à indústria nuclear de novos mercados emergentes. 

No geral, as propostas do Programa-Quadro Horizonte 2020 carecem de claridade no que diz 
respeito à cooperação internacional e é importante que a sua relevância seja sublinhada e 
exposta em termos claros. Existe também a necessidade de colaboração com parceiros de 
países terceiros através de convites restritos internacionais, pelo que deve existir um 
mecanismo transparente para isto acontecer.

Dos vários reatores a serem construídos e planeados nas próximas três décadas, muitos deles 
estão localizados em países não pertencentes à União ou à OCDE, o que representa uma ótima 
oportunidade para exportar as normas de segurança europeias, assim como a oportunidade de 
cientistas formados na União e empresas sediadas na União poderem tirar partido da situação, 
ajudando a colmatar qualquer falta de conhecimentos dos estados nucleares emergentes. 
Contudo, representa também uma ótima oportunidade para muitos países não pertencentes à 
União ou à OCDE serem expostos às normas de segurança e aos níveis de excelência 
predominantes na União.

O relator salienta nas alterações vários aspetos que precisam de ser tidos em conta no âmbito 
deste domínio, como o potencial impacto da energia nuclear na proliferação nuclear e o 
terrorismo nuclear, assim como aspetos transfronteiriços da segurança nuclear.   

Financiamento adicional da União

Reconhecendo o papel que os Fundos Estruturais podem desempenhar ao ajudar a financiar 
projetos de investigação atómica, como o SUSEN na República Checa, as regiões devem ser 
também encorajadas a usar o FEDER para desenvolver estratégias de especialização 
inteligentes, a fim de ajudar a desenvolver grupos regionais.


