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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 para execução 
do 7º programa-quadro (2007-2011) da Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(Euratom) de actividades de investigação e formação em matéria nuclear
(COM (2005)0445 – C6-0386/2005 –2005/0190 (CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM (2005)0445)1,

– Tendo em conta o artigo 7º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0386/2005),

– 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
Artigo 2, parágrafo 2

No domínio da investigação sobre energia 
de fusão será criada, ao abrigo do capítulo 
5 do título II do Tratado, uma empresa 
comum para a gestão e administração da 
contribuição europeia para o ITER e serão 
também realizadas actividades 

No domínio da investigação sobre energia 
de fusão será criada, ao abrigo do capítulo 
5 do título II do Tratado, uma empresa 
comum para a gestão e administração da 
contribuição europeia para a Organização  
ITER, incluindo de actividades que 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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complementares destinadas a um 
desenvolvimento rápido da energia de 
fusão.

relevam de uma abordagem mais vasta
com o Japão, bem como de actividades
que contribuam para a construção do
ITER, visadas na parte 2, secção  2.1, 
ponto i) do anexo. Todas as outras 
actividades no domínio da energia de 
fusão serão objecto de uma 
implementação e de uma gestão distintas 
da empresa comum ITER, mantendo-se
uma abordagem integrada e a 
participação  plena das Associações de 
Fusão Euratom.

Justificação

ITER vai representar o principal compromisso da Comunidade Europeia da fusão durante os 
próximos anos. Uma agência europeia específica é necessária para responder às obrigações 
internacionais que decorrem do acordo ITER e para gerir as actividades que contribuem 
para a construção do ITER. Todavia, a exploração plena do ITER, depois da sua construção 
acabada, necessitará da intervenção de um número suficiente de cientistas europeus
qualificados, bem como de um nível de conhecimentos muito elevado em física e em 
tecnologia. É por isso que o programa de fusão europeu deve receber um apoio adequado, 
tanto em termos de orçamento como de gestão. É conveniente ter como modelo a organização
da gestão, incluindo os contratos das associações e o Acordo Europeu para o
Desenvolvimento da Fusão (EFDA) que permitiram a realização, até ao presente, de um 
verdadeiro Espaço Europeu de Investigação no domínio da investigação sobre a fusão que
coloque a Europa na vanguarda mundial no domínio da física e da tecnologia da fusão.

Alteração 2
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, parágrafo 2

A Agência Interna ITER (Domestic 
Agency for ITER) assumirá a forma de 
uma empresa comum ao abrigo do Tratado 
Euratom. Esta agência dotará a Euratom 
dos meios necessários para o cumprimento 
das suas obrigações internacionais ao 
abrigo do Acordo ITER e assegurará que a 
Euratom forneça, de uma forma eficiente e 
coerente, a contribuição europeia para o 
ITER e para os projectos inseridos na 
abordagem mais vasta, incluindo as 
actividades de I&D de apoio a esses 
projectos.

A Agência Interna ITER (Domestic 
Agency for ITER) assumirá a forma de 
uma empresa comum ao abrigo do Tratado 
Euratom. Esta agência dotará a Euratom 
dos meios necessários para o cumprimento 
das suas obrigações internacionais ao 
abrigo do Acordo ITER e permitirá que a 
Euratom forneça, de uma forma eficiente e 
coerente, a contribuição europeia para o 
ITER e para os projectos inseridos na 
abordagem mais vasta com o Japão.



PR\600210PT.doc 7/13 PE 368.078v01-00

PT

Justificação

A Agência Interna ITER terá como principal objectivo a melhor e mais rápida realização
possível do ITER e dos projectos que relevam de uma abordagem mais vasta em colaboração 
com o Japão, como estabelecido no Acordo internacional sobre o ITER. Todas as outras
actividades no domínio da energia de fusão, incluindo as actividades que preparam a
eventual construção de um reactor de fusão de demonstração e de outros equipamentos, 
visados no anexo, relevarão da responsabilidade da EFDA e serão geridas com a 
participação plena das Associações de Fusão. Esta delimitação de competências assegurará
simultaneamente o êxito da construção do ITER e a sua exploração nas melhores condições
depois de acabada a sua construção.

Alteração 3
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea ii), parágrafo 2

Durante a vigência do 7º programa-
quadro, será efectuada uma revisão das 
instalações abrangidas pelo programa, que 
estudará a possibilidade de encerramento 
progressivo de instalações existentes e 
avaliará a necessidade de novos 
dispositivos em paralelo com a exploração 
do ITER. A revisão será utilizada como 
base para um possível apoio a dispositivos 
novos ou modernizados, a fim de assegurar 
que o programa mantenha um conjunto 
adequado de instalações de fusão para a 
I&D relevante.

No início do 7º programa-quadro, será 
efectuada uma revisão das instalações 
abrangidas pelo programa, que estudará a 
possibilidade de encerramento progressivo 
de instalações existentes e avaliará a 
necessidade de novos dispositivos em 
paralelo com a exploração do ITER. A 
revisão será utilizada como base para um 
possível apoio a dispositivos novos ou 
modernizados, a fim de assegurar que o 
programa mantenha um conjunto adequado 
de instalações de fusão para a I&D 
relevante.

Justificação

Tendo em conta a escala temporal de qualquer encerramento progressivo ou de qualquer
construção de instalações de fusão, a avaliação de novas necessidades para preparar ou 
completar o funcionamento do ITER deveria ocorrer logo que possível.

Alteração 4
Anexo, Parte 2, Secção 2.1, subtítulo "Actividades", alínea vii)

Um programa “acelerado” de 
desenvolvimento da fusão poderia permitir 
uma entrada mais rápida da energia de 
fusão no mercado, como parte integrante 
de uma política mais ampla relativa às 
questões da segurança do 
aprovisionamento energético da Europa, 
das alterações climáticas e do 

Um programa “acelerado” de 
desenvolvimento da fusão poderia permitir 
uma entrada mais rápida da energia de 
fusão no mercado, como parte integrante 
de uma política mais ampla relativa às 
questões da segurança do 
aprovisionamento energético da Europa, 
das alterações climáticas e do 
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desenvolvimento sustentável. O objectivo 
primário e um dos principais marcos dessa 
“aceleração” seria uma realização mais 
rápida da central DEMO. No 7º programa 
quadro, tal implicaria actividades e 
projectos inseridos na abordagem mais 
vasta sobre energia de fusão, realizados 
pela Euratom em colaboração com 
parceiros ITER.

desenvolvimento sustentável. O objectivo 
primário e um dos principais marcos dessa 
“aceleração” seria uma realização mais 
rápida da central DEMO. No 7º programa 
quadro, tal implicaria actividades e 
projectos inseridos na abordagem mais 
vasta sobre energia de fusão, realizados 
pela Euratom em colaboração com 
parceiros ITER. As actividades neste 
domínio serão realizadas tendo em vista 
preparar-se para uma acentuação das 
prioridades e um aumento dos recursos 
no caso do agravamento da crise 
energética.

Justificação

A enorme incerteza quanto aos futuros cenários energéticos deveria incitar a Europa a 
prever, paralelamente ao ITER, um grande programa tecnológico visando reduzir tanto
quanto possível o prazo que vai até à realização de uma verdadeira central de produção de 
energia de fusão.

Alteração 5
Anexo, Parte 2, Secção 2.2, parágrafo 1

Serão realizadas acções indirectas em cinco 
sectores de actividade principais a seguir 
indicados. Contudo, existem ligações 
transversais importantes em todo o 
programa e as interacções entre diferentes 
actividades devem ser contempladas de 
forma adequada. Um aspecto crucial nesta 
matéria é o apoio a actividades de 
formação e a infra estruturas de 
investigação. As necessidades de formação 
devem constituir um aspecto-chave de 
todos os projectos financiados pela UE 
neste sector e serão, em conjunto com o 
apoio a infra estruturas, uma componente 
essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

A segurança será o principal motor de 
todas as actividades da União Europeia 
no domínio da investigação sobre a cisão
nuclear. Em particular a concepção ou a 
implementação de novos sistemas de 
reactores serão objecto de um acordo 
intergovernamental que reflicta as 
diferentes abordagens dos Estados-
Membros neste domínio. Serão realizadas 
acções indirectas em cinco sectores de 
actividade principais a seguir indicados. 
Contudo, existem ligações transversais 
importantes em todo o programa e as 
interacções entre diferentes actividades 
devem ser contempladas de forma 
adequada. Um aspecto crucial nesta 
matéria é o apoio a actividades de 
formação e a infra estruturas de 
investigação. As necessidades de formação 
devem constituir um aspecto-chave de 
todos os projectos financiados pela UE 
neste sector e serão, em conjunto com o 
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apoio a infra estruturas, uma componente 
essencial da questão relativa às 
competências nucleares.

Justificação

O recente alargamento fez surgir a necessidade de aumentar os esforços para que a Europa 
continue a ser uma região segura apesar da exploração da energia nuclear. Esses esforços
devem continuar a ser a primeira prioridade em matéria de investigação sobre a cisão
nuclear para a União Europeia, permitindo aos Estados-Membros e às empresas privadas 
cooperar na investigação sobre novos sistemas de reactores.



PE 368.078v01-00 10/13 PR\600210PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão sobre este programa específico, em 
que as actividades para acções indirectas de investigação se articulam em torno de duas 
linhas:

1. investigação sobre energia de fusão e
2. cisão nuclear e protecção contra radiações

Directrizes para investigação sobre energia de fusão

O relator, em sintonia com o relator geral sobre o 7º Programa-Quadro, crê que a UE deve 
explorar ao mais alto grau o potencial da fusão para se tornar a longo prazo uma fonte de 
energia virtualmente ilimitada, ecologicamente aceitável e economicamente competitiva, 
dando assim uma contribuição importante para a realização de um aprovisionamento
energético sustentável e seguro. Para este objectivo, crê que deve adoptar-se um processo 
acelerado para a adopção da energia de fusão, incluindo contribuições voluntárias adicionais  
do orçamento dos Estados-Membros para projectos específicos - a fim de encurtar tanto 
quanto possível o tempo dispendido para desenvolver uma central eléctrica de fusão. 

Uma etapa fundamental neste caminho até à energia de fusão consiste na instalação ITER. Em 
Junho do ano passado foi assinado finalmente um acordo internacional sobre o ITER entre as 
seis Partes (UE, EUA, Rússia, Japão, China e Coreia), após uma negociação longa para a 
escolha do sítio de acolhimento do ITER. Durante estas negociações difíceis, todas as 
instituições e Estados-Membros europeus assumiram compromissos fortes, em termos de 
programas e orçamento, com as outras Partes, para apoiar a localização europeia (Cadarache, 
na França). Em algumas ocasiões no passado recente, a Comissão ITRE indicou que a UE 
deve continuar firmemente a sua estratégia a favor da construção de um reactor e conservar a 
sua posição de liderança mundial na investigação em energia de fusão. Para este objectivo, a
Comissão ITRE incentivou repetidamente a Comissão e Conselho a tomarem todas as
decisões necessárias (incluindo, naturalmente, o financiamento apropriado de todas as 
actividades e programas relevantes) para assegurar que a instalação ITER seria construída 
realmente na Europa.

A conclusão positiva destas negociações, com a escolha de uma localização comunitária para 
o ITER, exige agora decisões e medidas coerentes no âmbito deste e dos próximos programas-
quadro.

A partilha de custos e a repartição entre as Partes dos mercados dos componentes do ITER, tal 
como estabelecido no Acordo Internacional ITER, implica compromissos bem definidos para 
o anfitrião do projecto, ou seja, a UE. Por este motivo é necessário um orçamento adequado 
para a construção do ITER, tal como proposto pela Comissão.

Ao mesmo tempo, a exploração plena e eficaz da instalação ITER, quando estiver construída, 
exigirá um número adequado de cientistas europeus especializados e um conhecimento de alto 
nível em física e tecnologia. Para este fim, deve ser adequadamente apoiado, em termos de 
orçamento e gestão, um programa de fusão europeu durante a construção do ITER - o 
chamado programa de acompanhamento.
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Neste sentido o relator faz as seguintes recomendações:

• Apoio total a todo o programa europeu de fusão. É necessário manter um programa 
de investigação robusto capaz de assegurar que o investimento no ITER vai ser 
economicamente eficaz. Para tal a Comissão deve evitar qualquer redução 
significativa do orçamento. 

1. A Agência Interna ITER é necessária. Tal como proposto pela Comissão, assumirá 
a forma de uma empresa comum ao abrigo do Tratado Euratom. O relator concorda 
que esta agência dotará a Euratom dos meios necessários para o cumprimento das suas 
obrigações internacionais ao abrigo do Acordo ITER e assegurará que a Euratom 
forneça, de uma forma eficiente e coerente, a contribuição europeia para o ITER e 
para os projectos inseridos na abordagem mais vasta com o Japão. A mesma agência 
deverá ser responsável igualmente por gerir e administrar todas as actividades de 
apoio à construção do ITER, exposto no subtítulo "Realização do ITER" do Anexo da 
proposta da Comissão. O relator está convencido, como quase toda a comunidade de 
investigadores em fusão, que a construção do ITER é um desafio de tal modo 
estimulante que merece - pelo menos durante a próxima década - uma estrutura 
completamente dedicada, concentrando-se exclusivamente na melhor e mais rápida  
realização do ITER.

2. Deve ser mantido um programa de investigação de acompanhamento forte, com 
orçamento dedicado. Para a melhor exploração do ITER, depois de construído, e para 
manter a liderança europeia na física e tecnologia de fusão, um programa de 
investigação corajoso (o programa de acompanhamento) deve ser mantido durante a 
construção do ITER, tal como exposto no Anexo da proposta da Comissão. O relator 
crê que este programa deve ser adequadamente apoiado, com dotações específicas no 
seio do envelope global previsto para a fusão, tal como proposto pelo relator-geral 
no seu projecto de relatório sobre o 7º Programa-Quadro Euratom.

3. O programa de acompanhamento da investigação não deveria ser gerido pela 
Agência ITER. Em concordância com quase a totalidade da comunidade da fusão, o 
relator crê que todas as actividades do programa de acompanhamento, incluindo 
actividades em preparação da possível construção de um reactor de fusão de 
demonstração e de outras instalações, expostas no Anexo da proposta da Comissão (ou 
seja, todas as actividades não mencionadas no parágrafo 1 acima) devem ser 
implementadas e geridas separadamente da Agência ITER. Para todas estas 
actividades deve manter-se a mesma gestão que para os precedentes programas-
quadro, incluindo os Contratos das Associações e o Acordo Europeu para o 
Desenvolvimento da Fusão. De facto o relator está inteiramente convencido de que a 
abordagem integrada das actividades de investigação no domínio da fusão e a 
participação plena das Associações de Fusão dos Estados-Membros permitiram, até 
agora, realizar um espaço verdadeiramente europeu em investigação de fusão, fazendo 
da UE o líder mundial na física e tecnologia de fusão. 

4. JET, a maior instalação europeia para investigação da fusão, deveria ser mantida 
inteiramente operacional. Contudo, uma vez que JET absorve quase metade do 
orçamento do programa de acompanhamento, é importante garantir a fiabilidade da 
mesma mediante avaliações regulares dos seus resultados científicos.
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5. Deve manter-se a liderança mundial da EU em investigação sobre a energia de 
fusão. A liderança mundial da UE não é preservada automaticamente pela construção 
do ITER na Europa. A exploração bem sucedida do ITER, em geral, e a participação 
eficaz da UE nas actividades experimentais, em particular, exigem um programa de 
I&D sólido, com a participação de todos os Estados-Membros. O relator acolhe a 
proposta da Comissão de actividades de I&D em preparação do funcionamento do 
ITER sobre as instalações toroidais de confinamento magnético, já existentes ou em 
construção em todos os Estados-Membros. A exploração de tais instalações, durante a 
construção do ITER (que durará uma década), aumentará o conhecimento em alguns 
domínios relevantes ligados ao ITER e representará um elemento-chave para 
actividades experimentais bem sucedidas sobre o ITER. Contudo o relator crê que terá
de ser executada no início do 7º Programa-Quadro uma revisão das instalações
incluídas neste programa, baseada em argumentos científicos compartilhados.

6. Deveriam assegurar-se os recursos humanos adequados. A realização do ITER 
exige um reforço significativo do orçamento de fusão da Euratom bem como um 
aumento importante de pessoal adequadamente formado. O relator crê, que para 
responder a esta procura, a UE deveria não apenas prever programas de formação de 
alto nível, incluindo PHD europeus em física e engenharia de fusão, como concentrar-
se igualmente em programas científicos, capazes de assegurar a formação apropriada 
para uma nova geração de físicos e engenheiros.

7. Uma abordagem acelerada para a energia de fusão deve ser fortemente apoiada.
O relator crê firmemente que uma abordagem acelerada para a energia de fusão deve 
ser prosseguida, a fim de alcançar o mais depressa possível o objectivo da realização 
mais rápida da central DEMO, um reactor de fusão de demonstração. Para tal, pensa 
que deve ser dada mais ênfase às actividades de investigação expostas no subtítulo 
"Resposta a necessidades emergentes e a necessidades políticas imprevistas" do 
Anexo da proposta da Comissão. Contudo, o relator crê que devem ser definidas 
estratégias - incluindo igualmente contribuições voluntárias adicionais a partir do 
orçamento dos Estados-Membros para projectos específicos - a fim de estarem prontos 
a reagir oportunamente e a lançar tantas actividades de investigação em paralelo
quanto possível de modo a reduzir o tempo que vai até ao lançamento comercial de 
uma central de fusão no caso de agravamento da crise energética.

Directrizes para a cisão nuclear e a protecção contra radiações

Dadas as circunstâncias de recursos limitados no orçamento da Euratom, o relator entende que 
a UE deve dar prioridade ao financiamento de actividades de investigação relacionadas com a 
segurança e a gestão dos resíduos, a fim de assegurar uma exploração mais segura dos 
reactores existentes.

Sistemas de reactores. O relator entende que, no âmbito de actividades "Sistemas de 
reactores", deve dar-se prioridade menor ao objectivo de "explorar o potencial de tecnologias 
mais avançadas que permitam uma exploração da energia nuclear ainda mais segura, mais 
eficiente em termos de recursos e mais competitiva". A investigação sobre reactores de nova 
geração pode ser melhor executada pelos Estados-Membros em estreita colaboração com 
sectores privados.
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Empresas comuns na área da cisão nuclear e da protecção contra radiações. O relator crê 
que empresas comuns estabelecidas nos termos do Tratado Euratom devem ser bem-vindas 
sempre que possam realmente melhorar a eficiência da gestão das actividades sob a sua 
responsabilidade bem como a qualidade dos resultados científicos. Neste contexto, reconhece 
que uma empresa comum no campo da gestão dos resíduos radioactivos, tal como proposta 
pela Comissão, poderia realmente apresentar um ambiente mais favorável para o 
desenvolvimento de tecnologias mais seguras e mais eficientes para gestão dos resíduos 
nucleares.


