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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

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

Alterações a um projecto de acto

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

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

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica de actividades de investigação e formação em matéria 
nuclear (2012-2013)
(COM(2011)0072 – C7–0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0072),

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C7-0077/2011),

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

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

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

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

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

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

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

Alteração1

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Foram lançadas, no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro Euratom, três 
grandes iniciativas europeias de 
cooperação no domínio da ciência e
tecnologia nuclear. Trata-se da 
Plataforma Tecnológica para a Energia 
Nuclear Sustentável (SNETP), da 
Plataforma Tecnológica para a 



PE469.877v01-00 6/13 PR\873936PT.doc

PT

Implementação da Eliminação Geológica 
(IGD-TP) e da Iniciativa Pluridisciplinar 
Europeia sobre Doses Baixas (MELODI). 
Tanto a SNETP como a IGD-TP são 
consentâneas com os objectivos do Plano 
SET. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Iniciativa Industrial Europeia para 
a Sustentabilidade da Energia Nuclear 
(ESNII) tem como objectivo a 
implantação de reactores de neutrões 
rápidos de quarta geração (GEN IV) com 
ciclo de combustível fechado até 2040. 
Inclui três grandes projectos: o protótipo
ASTRID (sódio resfriado), o 
demonstrador ALLEGRO (refrigerado a 
gás) e a central piloto de tecnologia 
Myrrha (refrigerada a chumbo).

Or. en

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Programa-Quadro (2012-2013) 
deve contribuir para a implementação do 
Plano SET. As suas acções devem ter em 
conta a Agenda de Investigação 
Estratégica das três plataformas 
tecnológicas europeias existentes no 
domínio da energia nuclear: SNETP, 
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IGD-TP e MELODI. 

Or. en

Justificação
Poderia ser colocada mais ênfase na necessidade de coerência entre as actividades de 
investigação e de formação a prosseguir em 2012-2013 e as agendas de investigação 
estratégica das três grandes iniciativas europeias de cooperação lançadas no âmbito do 7.º 
programa-quadro Euratom: a Iniciativa Industrial Europeia para a Sustentabilidade da 
Energia Nuclear no âmbito do Plano SET (que engloba a Plataforma Tecnológica para a 
Energia Nuclear Sustentável - SNETP – e a Plataforma Tecnológica para a Implementação 
da Eliminação Geológica - IGDTP) e a Iniciativa Pluridisciplinar Europeia sobre Doses 
Baixas (MELODI). 

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo I – Título I.B – Objectivo

Texto da Comissão Alteração

Estabelecer uma base científica e técnica 
sólida a fim de acelerar avanços práticos 
para uma gestão mais segura dos resíduos 
radioactivos de longa vida, promovendo 
em especial a segurança, a eficiência em 
termos de recursos e a relação custo-
eficácia e garantindo um sistema sólido e 
socialmente aceitável de protecção do 
homem e do ambiente contra os efeitos das 
radiações ionizantes. 

Estabelecer uma base científica e técnica 
sólida a fim de acelerar avanços práticos 
para uma gestão mais segura dos resíduos 
radioactivos de longa vida, promovendo 
em especial a segurança, a eficiência em 
termos de recursos e a relação custo-
eficácia e garantindo um sistema sólido e 
socialmente aceitável de protecção do 
homem e do ambiente contra os efeitos das 
radiações ionizantes. Deve ser prestada 
especial atenção aos resíduos radioactivos 
de longa vida aquando do 
desmantelamento de sistemas obsoletos.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo I – Título I.B – Actividades – Ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Recursos humanos e formação 5. Recursos humanos e formação

Apoio à manutenção e ao futuro 
desenvolvimento de competências 

Apoio contínuo à manutenção e ao 
desenvolvimento de pessoal qualificado 
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científicas e capacidades humanas, a fim 
de garantir a disponibilidade de 
investigadores, engenheiros e 
trabalhadores adequadamente 
qualificados no sector nuclear a mais 
longo prazo.

necessário para manter a independência 
nuclear da União. É crucial manter na 
União conhecimentos especializados no 
domínio nuclear, uma vez que a energia 
nuclear desempenhará um papel crucial 
no cabaz energético da UE, incluindo as 
actividades de desmantelamento e de 
gestão de resíduos de longa vida.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo I – Título II – Actividades – Ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Segurança física nuclear: continuará a 
apoiar o cumprimento dos compromissos 
da Comunidade, em especial o 
desenvolvimento de métodos para o 
controlo das instalações do ciclo do 
combustível, a implementação do 
Protocolo Adicional, incluindo 
amostragem ambiental e salvaguardas 
integradas, bem como a prevenção do 
desvio de materiais nucleares e 
radioactivos associado ao tráfico ilícito 
desses materiais, incluindo investigação 
forense nuclear.

3. Segurança física nuclear: continuará a 
apoiar o cumprimento dos compromissos 
da Comunidade, em especial o 
desenvolvimento de métodos para o 
controlo das instalações do ciclo do 
combustível, a implementação do 
Protocolo Adicional, incluindo 
amostragem ambiental e salvaguardas 
integradas, bem como a prevenção do 
desvio de materiais nucleares e 
radioactivos associado ao tráfico ilícito 
desses materiais, incluindo investigação 
forense nuclear. É necessário fazer uso 
dos melhores instrumentos de 
monitorização de todas as actividades 
nucleares civis, incluindo operações de 
transporte ou locais de armazenamento de 
todos os materiais radioactivos.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo II – Ponto 2 – Alínea a) – Ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Projectos em colaboração 1. Projectos em colaboração

Apoio a projectos de investigação 
realizados por consórcios com 
participantes de diferentes países, para fins 
de desenvolvimento de novos 
conhecimentos, novas tecnologias, 
produtos ou recursos comuns para a 
investigação. A dimensão, âmbito e 
organização interna dos projectos podem 
variar consoante o domínio e o tópico. Os 
projectos podem ir desde as acções de 
investigação orientada de pequena a média 
escala até projectos integradores de maior 
dimensão que mobilizem um volume 
significativo de recursos para a realização 
de um objectivo definido. O apoio à 
formação e progressão na carreira dos 
investigadores será incluído nos planos de 
trabalho dos projectos.

Apoio a projectos de investigação 
realizados por consórcios com 
participantes de diferentes países, para fins 
de desenvolvimento de novos 
conhecimentos, novas tecnologias, 
produtos ou recursos comuns para a 
investigação. A dimensão, âmbito e 
organização interna dos projectos podem 
variar consoante o domínio e o tópico. Os 
projectos podem ir desde as acções de 
investigação orientada de pequena a média 
escala até projectos integradores de maior 
dimensão que mobilizem um volume 
significativo de recursos para a realização 
de um objectivo definido. O apoio à 
formação e progressão na carreira dos 
investigadores será incluído nos planos de 
trabalho dos projectos. As actividades de 
normalização serão incluídas no 
programa de trabalho dos projectos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo II – Ponto 2 – Alínea a) – Ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Acções de coordenação e de apoio 3. Acções de coordenação e de apoio

Apoio a actividades de coordenação ou 
apoio à investigação (ligação em rede, 
intercâmbios, acesso transnacional a infra-
estruturas de investigação, estudos, 
conferências, contribuições durante a 
construção de novas infra-estruturas, etc.) 

Apoio a actividades de coordenação ou 
apoio à investigação (ligação em rede, 
intercâmbios, acesso transnacional a infra-
estruturas de investigação, estudos, 
conferências, participação em organismos 
de normalização, contribuições durante a 
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ou à promoção do desenvolvimento dos 
recursos humanos (por exemplo, ligação 
em rede e estabelecimento de mecanismos 
de formação). Estas acções podem ser 
implementadas por outros meios para além 
dos convites à apresentação de propostas.

construção de novas infra-estruturas, etc.) 
ou à promoção do desenvolvimento dos 
recursos humanos (por exemplo, ligação 
em rede e estabelecimento de mecanismos 
de formação). Estas acções podem ser 
implementadas por outros meios para além 
dos convites à apresentação de propostas.

Or. en



PR\873936PT.doc 11/13 PE469.877v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 7 de Março de 2011, a Comissão lançou o pacote legislativo de propostas com vista à 
prossecução das actividades de investigação e formação em matéria nuclear no âmbito do 
Programa-Quadro Euratom para os anos 2012 e 2013.
O pacote legislativo é composto por propostas de Decisões do Conselho relativas ao próprio 
Programa-Quadro, Programas Específicos para acções directas e indirectas e Regras de 
Participação de empresas, organismos de investigação e universidades em acções no âmbito 
do Programa-Quadro e na divulgação dos resultados da investigação. 

1. O relator saúda e apoia a proposta na sua generalidade

O pacote legislativo tem como objectivo continuar a apoiar acções de I&D no domínio 
nuclear realizadas no âmbito do 7.º Programa-Quadro Euratom (2007-2011). As propostas 
abrangerão apenas dois anos (2012-13), de acordo com as actuais Perspectivas Financeiras 
(2007-2013) e em consonância com o calendário do 7.º Programa-Quadro da UE (2007-
2013).
A investigação co-financiada pela Euratom desempenha um importante papel no reforço da 
segurança, da eficiência em termos de recursos e da relação custo-eficácia da cisão nuclear e 
de outras aplicações das radiações na indústria e na medicina, e alguns dos projectos de 
investigação estão a desempenhar um importante papel impulsionador na Iniciativa Industrial 
Europeia para a Sustentabilidade da Energia Nuclear (European Sustainable Nuclear 
Industrial Initiative, ESNII), recentemente lançada, uma das seis iniciativas industriais 
europeias lançadas no âmbito do Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas 
(Plano SET) em 2010. 
As propostas relativas ao Programa-Quadro Euratom estão claramente associadas aos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 e da Estratégia Energia 2020. O programa contribuirá 
para a iniciativa emblemática «Uma União da Inovação», ao apoiar a investigação na fase pré-
comercial e ao facilitar o processo de transferência de tecnologias entre as universidades e a 
indústria, e para a iniciativa emblemática «Uma Europa eficiente em termos de recursos», ao 
aumentar consideravelmente a sustentabilidade global da energia nuclear. Colocando a tónica 
na formação em todos os seus domínios de actividade, promovendo a competitividade na 
actual indústria nuclear e criando um novo sector de indústria de alta tecnologia, em especial 
no domínio da energia de fusão, o Programa Euratom conduzirá ao crescimento e à criação de 
novos postos de trabalho numa vasta gama de disciplinas.

2. O relator gostaria de salientar aqui os seguintes aspectos na definição das suas 
principais prioridades:

 Rescaldo de Fukushima
O relator é da opinião de que, no rescaldo da catástrofe de Fukushima, a Europa precisa de 
mais e não de menos investigação e desenvolvimento nuclear (I&D). Independentemente do 
facto de alguns Estados-Membros terem decidido abandonar progressivamente a utilização da 
energia nuclear, é importante prosseguir a I&D nuclear a nível europeu, a fim de reforçar a 
segurança da cisão nuclear, de manter o funcionamento das instalações existentes, os 
processos de gestão de resíduos, o desmantelamento e desactivação e outras aplicações das 
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radiações na indústria e medicina, bem como de melhorar a segurança física nuclear 
(salvaguardas nucleares, não proliferação, luta contra o tráfico ilícito e investigação forense 
nuclear).

As actividades de investigação e formação conjuntas europeias em matéria nuclear são 
essenciais para promover a competitividade europeia, o crescimento económico e excelência 
científica. A coordenação e partilha adequadas de conhecimentos poderão traduzir-se numa 
aplicação eficaz dos resultados da I&D em centrais nucleares na sequência de uma melhor 
compreensão da fenomenologia dos acidentes. Por conseguinte, o programa EURATOM, com 
ênfase na segurança, poderá constituir um trunfo para os programas nucleares da Europa, 
Rússia e EUA, em conjugação com a contínua e rápida evolução registada nas economias 
emergentes (em particular na Ásia), o que poderá vir a criar, posteriormente, um enorme 
mercado para as indústrias nucleares, no qual a indústria nuclear europeia virá a beneficiar do 
apoio no quadro de actividades e programas EURATOM com vista a recuperar a credibilidade 
no grau de segurança das instalações.

 Investigação no domínio da cisão nuclear
A energia nuclear tem um papel significativo a desempenhar na concretização dos objectivos 
definidos no Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (Plano SET), a saber,
a redução das emissões de carbono, uma maior segurança do aprovisionamento, a redução da 
dependência do aprovisionamento a partir de fontes de energia de regiões instáveis do mundo 
e o aumento da competitividade industrial. A cisão nuclear proporciona, hoje, praticamente 
um terço da electricidade europeia.

O relator salienta a importância das actividades nucleares do Centro Comum de Investigação 
(CCI) no domínio das salvaguardas e da não proliferação, da gestão dos resíduos, da 
segurança das instalações nucleares e do ciclo do combustível, da radioactividade no ambiente 
e da protecção contra as radiações. Para alcançar este objectivo, é preciso que os 
conhecimentos, capacidades e competências sejam constantemente actualizados, a fim de 
dispormos dos mais actualizados conhecimentos especializados a nível científico, necessários 
no domínio da segurança operacional dos reactores nucleares e da segurança física nuclear. 
Todas as actividades previstas para o CCI devem ser mantidas ao mais alto nível.

Em consonância com a Iniciativa Industrial Europeia para a Sustentabilidade da Energia 
Nuclear (ESNII), o relator considera essencial o desenvolvimento de novas tecnologias, como 
as tecnologias dos reactores de neutrões rápidos da quarta geração. Os actuais sistemas 
nucleares utilizam menos de 1% do potencial energético dos recursos de urânio.  Com 
sistemas da quarta geração, que visam uma maior segurança e eficiência, a utilização dos 
recursos de urânio será cerca de 50 vezes mais eficiente e será suficiente para milhares de 
anos, reduzindo, por conseguinte, a quantidade de resíduos radioactivos e proporcionando 
uma contribuição de longo prazo da energia nuclear para uma economia hipocarbónica.

 Investigação no domínio da fusão nuclear
O relator considera que o ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional) é um 
projecto com um claro valor acrescentado europeu e com importantes perspectivas de 
multiplicação em termos de investigação e inovação. O projecto de investigação ITER é útil 
para Europa como uma das possíveis futuras fontes de energia seguras, sustentáveis, 
ambientalmente responsáveis e economicamente viáveis, não devendo o seu financiamento 
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ser interrompido. 

É importante que sejam fornecidas garantias financeiras para o ITER e respectivos programas
de I&D, incluindo a instalação JET, actualmente o maior reactor Tokamak do mundo, situado 
no Culham Science Centre, no Reino Unido. O JET é essencial para garantir que o ITER seja 
um êxito e seja concretizado com uma boa relação custo eficácia (muitos dos materiais e 
componentes destinados ao ITER são testados no JET). O contrato actual do JET expira no 
final do ano, não sendo possível fazer novo contrato enquanto não for aprovado o PQ 
Euratom 2012-2013.  Tendo isso presente, é claramente importante garantir o financiamento 
do JET em 2012 e sinalizá-lo o mais cedo possível.

 Equilíbrio fusão/cisão
O relator considera que, embora o argumento a favor da prossecução da investigação em 
matéria de produção de energia de fusão seja válido, a sua fase de exploração comercial não 
deverá ser possível antes do final deste século. Em contrapartida, os sistemas de energia 
nuclear de cisão já provaram funcionar de forma fiável à escala comercial, e os novos 
sistemas, como os de quarta geração (GEN IV), prometem satisfazer as necessidades 
energéticas de forma mais segura, com maior eficiência de recursos e com uma menor 
produção de resíduos, no período que medeia até 2050 e, posteriormente, até 2100. 

A comunidade da energia nuclear de cisão poderá proporcionar importantes contributos para a 
energia de fusão em diversas áreas e, vice-versa, o desenvolvimento de sistemas de cisão da 
Geração IV passa por superar desafios tecnológicos semelhantes aos do ITER ou de uma 
central de energia de fusão. Posto isto, as sinergias entre a investigação nos domínios da cisão 
e da fusão devem prosseguir, devendo ser criados sistemas adequados para detectar e 
incentivar a investigação conjunta nos domínios da cisão e da fusão nos futuros 
programas-quadro.


