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Pergunta com pedido de resposta escrita E-001688/2021
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Michèle Rivasi (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz 
(Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Bas Eickhout 
(Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Yannick Jadot 
(Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand 
(Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie 
Toussaint (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), François Alfonsi 
(Verts/ALE)

Assunto: A contribuição do projeto do Reator Termonuclear Experimental Internacional (ITER) 
para a ação climática

Em 12 de fevereiro de 2021, o Conselho aprovou uma decisão que garante a continuação do 
financiamento da UE para o projeto do Reator Termonuclear Experimental Internacional (ITER) no 
período do quadro financeiro plurianual 2021-2027, fixado em 5,61 mil milhões de euros a preços 
correntes1.

No que se refere à despesa total do orçamento da UE para 2021-2027 e do instrumento Next 
Generation EU, os líderes da UE acordaram que, pelo menos, 30 % do total das despesas visaria 
projetos relacionados com o clima. A Comissão classificou o projeto ITER como 100 % relevante no 
que respeita aos seus contributos para a ação climática2.

Como a própria organização afirma3, o projeto ITER é um projeto de investigação e não capturará a 
energia que produz convertendo-a em eletricidade, mas abrirá caminho para a máquina que o fará. 
Segundo a Comissão, não se prevê que a energia de fusão, enquanto fonte de energia comercial 
viável, produza eletricidade antes de 20504.

1. Como pode a Comissão alegar que o projeto ITER servirá para alcançar o objetivo da UE de 
neutralidade climática até 2050, os objetivos climáticos da UE para 2030 e o Acordo de Paris, 
apesar de não fornecer um único eletrão de eletricidade até 2050?

2. Qual será a pegada de carbono final total deste projeto de investigação?

1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5186-2021-INIT/pt/pdf
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12793-2020-INIT/pt/pdf
3 https://www.iter.org/proj/inafewlines
4 https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/18/fusion-energy-political-agreement-in-

the-council-on-iter-financing/


