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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal 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.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa ao programa específico a executar por 
meio de acções directas pelo Centro Comum de Investigação no âmbito do 7º programa-
quadro (2007-2011) da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) de 
actividades de investigação e formação em matéria nuclear
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0444)1,

– Tendo em conta o artigo 7º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica e, nomeadamente, o seu artigo 7º, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0385/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2006),

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 artigo 119º, 
segundo parágrafo, 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 posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O CCI participa nas redes 
europeias para a segurança dos reactores 
nucleares, cujo objectivo consiste numa 
harmonização tão ampla quanto possível 

  
1 Ainda não publicada em JO
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das normas nacionais em matéria de 
segurança. No âmbito deste 
programa-quadro, seria pertinente que, 
atendendo ao carácter especializado dos 
seus conhecimentos, o CCI intensificasse 
a sua participação na perspectiva de
definição de normas de segurança 
comunitárias aplicáveis ao planeamento, 
construção e funcionamento dos reactores 
e das instalações de processamento na 
União Europeia. Tal contribuiria para o 
estabelecimento de um Codex de 
Segurança Nuclear na União, no âmbito 
do qual as diversas normas nacionais 
poderiam ser harmonizadas no sentido de 
um elevado nível de segurança nuclear na 
União.

Justificação

A definição de normas mínimas aplicáveis ao funcionamento e equipamento de reactores 
nucleares é do interesse comum da União Europeia. Estas normas mínimas deveriam ser 
elaboradas no âmbito de um diálogo comum, transparente e assente no consenso, com base
no estado da arte. Ao CCI caberia, neste contexto, um importante papel de moderação. A 
definição destas normas mínimas serve os interesses de segurança de todos os cidadãos e, 
atendendo ao carácter transfronteiriço da temática em causa, beneficia igualmente aqueles 
Estados-Membros que, por força da sua soberania, prescindem da exploração ou construção 
de novos reactores nucleares.

Alteração 2
Considerando 9

(9) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa específico 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

(9) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa específico 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Além disso, cumpre promover a 
aceitação pública destas actividades.

Justificação

O trabalho de investigação do CCI neste domínio serve os interesses comuns de segurança da 
Europa, que não se esgota nas fronteiras nacionais. A aceitação pública desta investigação é  
importante de um ponto de vista democrático, pelo que deve ser promovida.
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Alteração 3
Considerando 10

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; estas incluem a 
participação nas acções indirectas do 
programa-quadro, os trabalhos executados 
para terceiros e, em menor medida, a 
exploração da propriedade intelectual.

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; para além dos 
trabalhos executados para terceiros, estas 
incluem a participação nas acções 
indirectas do programa-quadro, 
relativamente às quais cumpre visar uma 
duplicação das actividades até ao 
momento desenvolvidas, e, em menor 
medida, a exploração da propriedade 
intelectual.

Justificação

É imperativo que o CCI possa, também no futuro, participar nos concursos no domínio das 
acções indirectas. Neste contexto, cumpre duplicar os esforços até hoje desenvolvidos. 
Também a geração de recursos suplementares mediante trabalhos executados para terceiros 
e a exploração da propriedade intelectual devem continuar a ser autorizados. Tal viabiliza 
um controlo automático de qualidade e a continuação de um elevado nível de excelência e de
eficácia no CCI.

Alteração 4
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) O CCI deve velar pela 
manutenção da excelência do seu nível 
científico, visando um cada vez melhor 
desempenho das suas funções, pelo que 
deve intensificar as suas actividades 
específicas de investigação, sem prejuízo 
das actividades a desenvolver para dar 
cumprimento aos requisitos das políticas 
comunitárias.

Justificação
Como já várias vezes salientado pelo comité de avaliação, cumpre que o CCI logre um 
equilíbrio entre a função de prestação de serviços ao utilizador e as suas funções específicas 
de investigação, as quais são indispensáveis para a manutenção do seu nível científico. Cf. 
igualmente alteração 6.
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Alteração 5
Considerando 10 ter (novo)

(10 ter) O CCI vela por que, no âmbito do 
seu trabalho, a posição e o papel de
ambos os sexos na ciência e investigação 
sejam equitativamente contemplados. É,
assim, garantido o respeito do princípio 
da igualdade de oportunidades, 
independentemente do sexo.

Justificação

É evidente que, no âmbito do seu trabalho, o CCI não faz discriminações em razão do sexo. 
Cumpre garantir a observância do princípio da igualdade de oportunidades 
independentemente do sexo.

Alteração 6
Anexo, Secção 2 "Abordagem", parágrafo 4 bis (novo)

O CCI vela pela manutenção da
excelência do seu nível científico, visando 
um cada vez melhor desempenho das suas 
funções, pelo que deve intensificar as suas 
actividades específicas de investigação, 
sem prejuízo das actividades  a
desenvolver para dar cumprimento aos 
requisitos das políticas comunitárias.

Justificação

O novo considerando 10 ter é, assim, incorporado no texto da Decisão.

Alteração 7
Anexo, Secção 2 "Abordagem", parágrafo 4 ter (novo)

Um outro objectivo consiste no 
desenvolvimento da cooperação em rede, 
visando lograr um amplo consenso sobre 
uma multiplicidade de matérias a nível 
europeu e mundial. A possibilidade de o 
CCI participar em redes internacionais de 
investigação de ponta e em projectos 
integrados adquire, neste aspecto, 
particular importância. A aplicação de 
salvaguardas por parte do Serviço de 
Salvaguardas Euratom (ESO) e da 
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Agência Internacional da Energia 
Atómica (AIEA) requer apoio e auxílios 
directos à I § D. Será votada particular 
atenção à cooperação com futuros 
Estados-Membros da UE.

Justificação

Esta participação permite ao CCI associar ao seu contributo para este sensível domínio uma 
multiplicidade de parceiros, em particular, procedentes de países em vias de adesão.

Alteração 8
Anexo, Secção 3, ponto 3.1.1. "Caracterização, armazenamento e eliminação do combustível 

irradiado", parágrafo -1 (novo)

Num contexto de aumento contínuo, a 
nível mundial, do número de centrais 
nucleares, as questões que se prendem 
com a eliminação dos resíduos e as 
repercussões ambientais adquirem 
importância crescente. Neste contexto, 
também a União terá de recuperar de 
atrasos, cumprindo-lhe encontrar 
rapidamente respostas de carácter 
duradouro para questões ainda em aberto
neste domínio.

Justificação

As questões da eliminação dos resíduos e das repercussões ambientais colocam-se 
independentemente da posição relativa à utilização da energia nuclear para fins pacíficos e
requerem, face ao elevado número de centrais nucleares existentes no mundo, uma resposta a 
breve trecho, para a qual o contributo do CCI é indispensável.

Alteração 9
Anexo, Secção 3, ponto 3.1.7. "Gestão dos conhecimentos, formação e ensino"

Para as novas gerações de cientistas e 
engenheiros nucleares, é importante manter 
e aprofundar os conhecimentos em matéria 
de investigação nuclear com as 
experiências, os resultados, as 
interpretações e as competências 
adquiridas no passado. É o caso, em 
especial, de domínios nos quais se 
concentraram trinta anos de experiência de 

Para as novas gerações de cientistas e 
engenheiros nucleares, é importante manter 
e aprofundar os conhecimentos em matéria 
de investigação nuclear com as 
experiências, os resultados, as 
interpretações e as competências 
adquiridas no passado. É o caso, em 
especial, de domínios nos quais se 
concentraram trinta anos de experiência de 
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análise do comportamento e segurança dos 
reactores na criação de instrumentos 
complexos de análise, tais como modelos e 
códigos informáticos. O CCI contribuirá
tornando estes conhecimentos rapidamente 
disponíveis, correctamente organizados e 
bem documentados e apoiando actividades 
a nível do ensino superior na Europa. Além 
disso, contribuirá para o desenvolvimento 
de uma melhor comunicação sobre as 
questões nucleares, nomeadamente no que 
respeita à sua aceitabilidade para o público 
e, de um modo mais geral, às estratégias de 
sensibilização global para as questões 
energéticas.

análise do comportamento e segurança dos 
reactores na criação de instrumentos 
complexos de análise, tais como modelos e 
códigos informáticos. Face à iminente 
perda de conhecimentos e à carência de 
uma nova geração de investigadores na 
área da engenharia nuclear, o CCI 
poderia transformar-se num centro 
europeu de divulgação de informação, 
bem como de ensino e formação
profissional. O CCI dará aplicação a um 
programa de manutenção dos 
conhecimentos que assegure que estes 
conhecimentos se encontrem rapidamente 
disponíveis, correctamente organizados e 
bem documentados; o CCI dará, além 
disso, aplicação a um programa de 
promoção de jovens investigadores, 
programa esse que explicite as 
modalidades de captação e formação de 
jovens cientistas actuantes no domínio da 
investigação na área da energia nuclear, 
e apoiará actividades a nível do ensino 
superior na Europa. Além disso, 
contribuirá para o desenvolvimento de uma 
melhor comunicação sobre as questões 
nucleares, nomeadamente no que respeita à 
sua aceitabilidade para o público e, de um 
modo mais geral, às estratégias de 
sensibilização global para as questões 
energéticas.

Justificação

Afigura-se premente intensificar a promoção de novos investigadores na área da investigação 
nuclear, dado que só o actual número de centrais nucleares suscita questões de futuro, que 
requerem urgentemente novos esforços de investigação. A União Europeia não se pode 
permitir uma interrupção da transmissão de conhecimentos às próximas gerações de 
investigadores.

Alteração 10
Anexo, Secção 3, ponto 3.2.3., "Funcionamento seguro dos sistemas avançados de energia 

nuclear", parágrafo 2

É essencial que o CCI participe, quer 
directamente, quer coordenando as 
contribuições europeias, nesta iniciativa à 

É essencial que o CCI participe, quer 
directamente, quer coordenando as 
contribuições europeias, nesta iniciativa à 
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escala mundial em que participam as 
principais organizações de investigação. 
Este trabalho inclui principalmente os 
aspectos de segurança e salvaguardas de 
ciclos inovadores do combustível nuclear, 
sobretudo a caracterização, o ensaio e a 
análise de novos combustíveis. Incidirá no 
desenvolvimento de objectivos de 
segurança e de qualidade, de requisitos de 
segurança e de uma metodologia avançada 
para a avaliação de reactores. Estas 
informações serão sistematicamente 
comunicadas às autoridades dos Estados-
Membros e aos serviços da Comissão 
interessados, nomeadamente em reuniões 
regulares de coordenação.

escala mundial em que participam as 
principais organizações de investigação. 
Neste contexto, caberá ao CCI 
desempenhar no futuro um papel decisivo 
no âmbito da coordenação e integração 
das contribuições europeias. Este trabalho 
inclui principalmente os aspectos de 
segurança e salvaguardas de ciclos 
inovadores do combustível nuclear, 
sobretudo a caracterização, o ensaio e a 
análise de novos combustíveis. Incidirá no 
desenvolvimento de objectivos de 
segurança e de qualidade, de requisitos de 
segurança e de uma metodologia avançada 
para a avaliação de reactores. Estas 
informações serão sistematicamente 
comunicadas às autoridades dos Estados-
Membros e aos serviços da Comissão 
interessados, nomeadamente em reuniões 
regulares de coordenação.

Justificação

Cumpre que o CCI contribua para que, no futuro, as contribuições dos Estados-Membros 
para as actividades de investigação no domínio "Quarta Geração" sejam mais bem 
integradas e coordenadas.

Alteração 11
Anexo, Secção 3, ponto 3.3.1. "Medidas de salvaguarda", parágrafo 1 bis (novo)

Face à crescente proliferação de armas 
nucleares ou, pelo menos, às ambições de 
alguns Estados nesse sentido, verifica-se 
infelizmente que, nos últimos tempos, o 
contexto internacional se alterou. A 
dimensão da não-proliferação volta a 
adquirir importância, a par de outras 
questões de segurança. Assim sendo, 
revela-se imprescindível para a segurança 
dos cidadãos da União Europeia  que as 
capacidades necessárias neste domínio 
estejam sempre disponíveis no CCI.

Justificação

A não proliferação de armas nucleares assume, infelizmente, uma crescente actualidade. É, 
por conseguinte, extraordinariamente importante para a UE que o CCI mantenha e actualize 
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constantemente as capacidades técnicas necessárias à avaliação e tratamento desta ameaça.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Segurança nuclear: Face ao aumento contínuo, a nível mundial, do número de centrais 
nucleares, a segurança nuclear constitui já um tema de futuro, que, tudo leva a crer, virá  a 
adquirir ainda mais importância, em virtude das preocupações em matéria de protecção do 
clima. Independentemente do facto de alguns Estados-Membros, por força da sua soberania, 
não pretenderem explorar centrais nucleares no seu território, há que constatar que, de modo 
igualmente legítimo, outros Estados-Membros optam por outra orientação e que a utilização 
da energia nuclear para fins pacíficos representará, a médio prazo e por razões diversas, um 
factor inegável de combinação equilibrada de energias. Assim sendo, cumpre debruçarmo-nos 
mais intensamente sobre as questões correlatas da eliminação de resíduos e das repercussões 
ambientais, uma vez que também a União Europeia terá de recuperar de atrasos neste 
domínio. Ao CCI incumbirá, neste contexto, uma função decisiva de moderação. 

Os designados reactores da quarta geração são actualmente objecto de investigação a nível 
mundial. Independentemente de, no futuro, virmos, ou não, a utilizar estes reactores em 
alguns Estados-Membros, é imperativo que a União Europeia se oriente para uma posição de 
vanguarda a nível dos esforços de investigação e acompanhe estreitamente a evolução que 
venha a registar-se. Se, enquanto União Europeia, pretendemos, no contexto das futuras 
discussões, ter uma palavra a dizer sobre a segurança e utilização destes reactores, tal somente 
será possível se a União Europeia, enquanto tal, dispuser sempre das necessárias capacidades. 
O CCI  terá que desenvolver esforços para, no contexto das actuais actividades de 
investigação no domínio "quarta geração", lograr no futuro uma melhor integração e 
coordenação das contribuições dos Estados-Membros.

Salvaguardas nucleares: O CCI  trabalha há já alguns anos com êxito no domínio da 
segurança nuclear, tendo já por várias vezes colocado a sua competência à disposição do 
Serviço de Salvaguardas Euratom. Também neste aspecto nos cumpre continuar a manter as 
capacidades relevantes. Sobretudo a questão da "não proliferação de armas nucleares" adquire 
uma actualidade crescente face às mais recentes evoluções registadas na cena internacional. 
Por razões políticas, o controlo e a segurança dos combustíveis nucleares desempenhará, no 
futuro, um importante papel. A União Europeia não pode, a este respeito, manter-se à parte, 
cumprindo-lhe participar no debate científico internacional e acompanhar cientificamente a 
evolução política. Além disso, o alargamento da União Europeia e as questões daí decorrentes 
para os novos e os antigos Estados-Membros representam para o CCI outros campos de acção, 
para o que se impõe que o Centro preste um importante contributo através da sua competência 
adquirida.

Aquisição, transferência e difusão de conhecimentos: Até ao momento, no domínio da 
energia nuclear sempre foi possível à União Europeia tirar partido da elevada competência da 
investigação europeia. Em particular o CCI adquiriu prestígio internacional neste domínio e as 
suas prestações sempre foram excelentes. Impõe-se garantir às próximas gerações de 
investigadores a manutenção desta competência. Face à iminente perda de conhecimentos e à 
carência de uma nova geração de investigadores no domínio da engenharia nuclear, o CCI 
poderia transformar-se num centro europeu de divulgação de informação, bem como de 
ensino e formação profissional. Além disso, é importante que o CCI continue a providenciar 
no sentido da intensificação das suas relações com as Universidades e os Institutos de 
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Investigação dos Estados-Membros e que também neste domínio faça avançar o espaço 
científico europeu. 

Excelência científica e participação em acções indirectas: Embora o CCI seja, em primeira 
instância, responsável perante as entidades adjudicantes, mas sendo, simultaneamente, um
organismo que visa a excelência científica e a independência, impõe-se que o CCI enverede 
sistematicamente pela via do equilíbrio entre as exigências dos seus modos de trabalho. 
Afigura-se imprescindível que o CCI possa continuar a participar em concursos no domínio 
das acções indirectas. Neste contexto, seria desejável uma duplicação dos esforços até ao 
momento desenvolvidos. Por outro lado, a geração de recursos suplementares mediante 
trabalhos executados para terceiros e a exploração da propriedade intelectual deveriam 
continuar a ser possíveis. Tal viabiliza um controlo automático de qualidade, permitindo, por 
outro lado, manter no CCI um elevado nível de excelência e eficácia.

Agência de execução: O relator considera importante o reconhecimento de que, no tocante à 
execução das acções a delegar no CCI, não seja necessário recorrer a uma nova agência de 
execução para efeitos de coordenação externa. A gestão do seu próprio trabalho integra-se 
plenamente no âmbito de funções do CCI e, a bem da flexibilidade e eficácia da estrutura 
organizativa, aí continuará a estar integrada. Eventuais conflitos de interesse poderão ser 
resolvidos através da criação das chamadas "muralhas da China", como é o caso no sector da 
banca de investimento. Por conseguinte, o relator congratula-se expressamente com o facto de 
a Comissão apenas prever a criação de uma agência de execução para efeitos de execução do 
programa específico para acções indirectas. No domínio das acções directas, para efeitos da 
garantia de eficácia e transparência não é necessária uma nova agência, mas, sim, um 
organismo caracterizado por uma maior racionalização.


