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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O regulamento em causa faz parte do pacote Horizonte 2020 apresentado pela Comissão em 
novembro de 2011. O objetivo deste pacote consiste em estabelecer o Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação para o período 2014-2020.

A política de investigação e inovação da União Europeia reveste-se de particular importância 
para a competitividade da União. O seu objetivo consiste na adaptação da UE a um mundo em 
constante mudança, através de uma política de investigação que a coloque na vanguarda da 
tecnologia, criando, assim, mais postos de trabalho e impulsionando a economia.

O regulamento do Conselho define que parte do pacote Horizonte 2020 se aplica à 
Comunidade Europeia da Energia Atómica. A base jurídica aplicável a este regulamento é o 
artigo 7.º do Tratado Euratom. Este artigo prevê que os programas de investigação da 
Euratom sejam elaborados de cinco em cinco anos, pelo que a parte do pacote Horizonte 2020 
referente à Euratom se aplica apenas ao período 2014-2018.

O artigo 7.º não confere ao Parlamento qualquer margem de manobra na definição dos 
programas de investigação da Euratom. No entanto, o Conselho decidiu, por carta datada de 6 
de janeiro de 2012, consultar o Parlamento sobre este regulamento. Em nome do Parlamento, 
a comissão gostaria de agradecer ao Conselho o facto de ter retificado esta omissão nos 
Tratados e de ter incluído o Parlamento no processo.

O interesse da Comissão dos Assuntos Jurídicos neste regulamento está fundamentalmente 
limitado às questões éticas, uma que vez que as suas responsabilidades incluem as questões 
éticas relacionadas com as novas tecnologias.

A energia nuclear suscita, de facto, uma série de questões éticas, em grande parte relacionadas 
com a segurança da energia atómica e com a eliminação dos resíduos.

Neste sentido, a comissão gostaria de saudar a Comissão pelo seu projeto de programa, no 
qual o aumento da segurança nuclear é tido com uma questão consideravelmente importante.

A comissão gostaria ainda de chamar a atenção para o artigo 10.º do projeto de regulamento, 
no qual se refere que as atividades de investigação financiadas no âmbito do Programa 
Euratom devem respeitar os princípios éticos. O mais importante destes princípios éticos está 
obviamente relacionado com o facto de a investigação financiada pela UE dever incidir 
exclusivamente nas aplicações civis da ciência nuclear.

Por conseguinte, a Comissão dos Assuntos Jurídicos insta o Parlamento a aprovar o projeto de 
regulamento, considerando, em particular, que a proposta indica claramente que cada 
Estado-Membro deve ser livre de decidir se tenciona ou não recorrer à energia nuclear.

******

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta da Comissão seja 
aprovada.
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