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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 projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam,
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o Programa de 
Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o período 
de 2021-2025, que complementa o Horizonte Europa – Programa Quadro de 
Investigação e Inovação
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2018)0437),

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C8-0380/2018),

– Tendo em conta o artigo 78.º-C do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A8-0000/2018),

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 
293.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do artigo 106.º-A 
do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica;

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.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O Programa é um elemento 
crucial dos esforços da União para 
manter e reforçar a liderança científica e 
industrial no domínio das tecnologias 
energéticas. A fim de apoiar a segurança 
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de exploração das centrais de energia de 
cisão e facilitar a descarbonização do 
sistema energético, a investigação no 
domínio da cisão continuará a fazer parte 
integrante do Programa Euratom.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Ao apoiar a investigação nuclear, o 
Programa contribuirá para atingir os 
objetivos do Horizonte Europa —
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação («Horizonte Europa») 
estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
[...] do Parlamento Europeu e do 
Conselho20 e facilitará a implementação 
da Estratégia Europa 2030 e o reforço do 
Espaço Europeu da Investigação.

(7) Ao apoiar a investigação nuclear, o 
Programa contribuirá para atingir os 
objetivos do Horizonte Europa —
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação («Horizonte Europa») 
estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
[...] do Parlamento Europeu e do 
Conselho20, particularmente através da 
promoção da excelência e da ciência 
aberta, e facilitará a implementação da 
Estratégia Europa 2030 e o reforço do 
Espaço Europeu da Investigação.

__________________ __________________

20 Regulamento (UE) n.º [...] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de[...], 
que estabelece o 9.º PQ da UE – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2021-
2027) e que revoga o Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013 (JO [...]).

20 Regulamento (UE) n.º [...] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de[...], 
que estabelece o 9.º PQ da UE – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2021-
2027) e que revoga o Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013 (JO [...]).

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve procurar 
estabelecer sinergias com o Horizonte 
Europa e outros programas da União, desde 
a sua conceção e planeamento estratégico 
até à seleção de projetos, à gestão, 
comunicação, difusão e exploração dos 
resultados dos projetos, bem como ao seu 
acompanhamento, auditoria e governação. 
A fim de evitar sobreposições e 
duplicações e de aumentar o efeito de 
alavanca do financiamento da União, são 
possíveis transferências de outros 
programas da União para as atividades do 
Horizonte Europa. Nesses casos, serão 
aplicáveis as regras do Horizonte Europa.

(8) O Programa deve procurar 
estabelecer sinergias e um alinhamento 
mais estreito com o Horizonte Europa e 
outros programas da União, desde a sua 
conceção e planeamento estratégico até à 
seleção de projetos, à gestão, comunicação, 
difusão e exploração dos resultados dos 
projetos, bem como ao seu 
acompanhamento, auditoria e governação. 
A fim de evitar sobreposições e 
duplicações e de aumentar o efeito de 
alavanca do financiamento da União, são 
possíveis transferências de outros 
programas da União para as atividades do 
Horizonte Europa. Nesses casos, serão 
aplicáveis as regras do Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de assegurar que o 
Programa se mantenha plenamente 
alinhado com os objetivos estratégicos e 
políticos da União, o Parlamento Europeu 
deve ser consultado em todas as fases 
pertinentes, durante a execução e 
avaliação do Programa.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-B) Tendo em conta o papel de 
colegislador do Parlamento Europeu no 
que toca às questões orçamentais e no 
intuito de assegurar a conceção e a 
execução coerentes das políticas da União 
em matéria de investigação e 
desenvolvimento, o Programa de 
Investigação e Formação Euratom 
deveria, no futuro, ser igualmente 
adotado através do processo legislativo 
ordinário;

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa é de 1 675 000 000
EUR, a preços correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é de [XXX] EUR a 
preços constantes.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

É a seguinte a repartição indicativa do 
montante referido no n.º 1:

É a seguinte a repartição do montante 
referido no n.º 1:

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 724 563 000 EUR para 
investigação e desenvolvimento no 
domínio da fusão;

a) 43 % para investigação e 
desenvolvimento no domínio da fusão; 

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 330 930 000 EUR para cisão 
nuclear, segurança intrínseca e proteção 
contra radiações.

b) 25 % para cisão nuclear, segurança 
intrínseca e proteção contra radiações.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 619 507 000 EUR para ações diretas 
realizadas pelo Centro Comum de 
Investigação.

c) 32 % para ações diretas realizadas 
pelo Centro Comum de Investigação.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– promoção ativa de políticas que 
melhorem o bem-estar económico e social 
dos cidadãos.

– empenhamento nos princípios 
democráticos e nos direitos humanos a 
nível internacional, assim como em
políticas que melhorem o bem-estar 
económico e social dos cidadãos.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As avaliações devem ser efetuadas 
de forma atempada a fim de serem tidas 
em conta no processo de tomada de decisão 
do Programa, do seu sucessor e de outras 
iniciativas relevantes para a investigação e 
inovação.

1. As avaliações devem ser efetuadas 
pelo menos de dois em dois anos a fim de 
serem tidas em conta no processo de 
tomada de decisão do Programa, do seu 
sucessor e de outras iniciativas relevantes 
para a investigação e inovação.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve ser realizada assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar três 
anos após o início da execução do 
Programa. Deve incluir uma avaliação do 
impacto a longo prazo dos Programas 
Euratom anteriores e servir de base para o 
ajustamento da execução do Programa, 
conforme adequado.

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve ser realizada assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar três 
anos após o início da execução do 
Programa. Deve incluir uma avaliação do 
impacto a longo prazo dos Programas 
Euratom anteriores e servir de base para o 
ajustamento das prorrogações e da 
execução do Programa, conforme 
adequado.
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Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão da execução do 
Programa, mas o mais tardar quatro anos 
após o termo do período especificado no 
artigo 1.º, a Comissão deve efetuar uma 
avaliação final do Programa. Essa 
avaliação deve incluir uma avaliação do 
impacto a longo prazo dos programas 
anteriores.

3. No final da execução do programa, 
mas o mais tardar dois anos após o termo 
do prazo indicado no artigo 1.º, a Comissão 
deve realizar uma avaliação final do 
programa. Essa avaliação deve incluir uma 
avaliação do impacto a longo prazo dos 
programas anteriores.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com vista a atingir os objetivos 
específicos, o Programa apoiará atividades 
transversais que assegurem sinergias nos 
esforços de investigação para a resolução 
de problemas comuns. Serão garantidas 
ligações e interfaces adequadas com o 
Horizonte Europa, como por exemplo 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. As atividades de investigação e 
inovação conexas podem também 
beneficiar de apoio financeiro dos Fundos 
ao abrigo do Regulamento [Regulamento 
Disposições Comuns] na medida em que 
estejam em consonância com os objetivos e 
regulamentos desses Fundos.

Com vista a atingir os objetivos 
específicos, o Programa apoiará atividades 
transversais que assegurem sinergias nos 
esforços de investigação para a resolução 
de problemas comuns. Serão garantidas 
ligações e interfaces adequadas com o 
Horizonte Europa, como por exemplo 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. As atividades de investigação e 
inovação conexas podem também 
beneficiar de apoio financeiro dos Fundos 
ao abrigo do Regulamento [Regulamento 
Disposições Comuns] ou de outros 
programas e instrumentos financeiros da 
União, na medida em que estejam em 
consonância com os objetivos e 
regulamentos desses Fundos, programas e 
instrumentos.
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Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As prioridades dos programas de trabalho 
serão estabelecidas pela Comissão em 
função das suas prioridades políticas, dos 
contributos das autoridades públicas 
nacionais e das partes interessadas no 
domínio da investigação nuclear, 
agrupadas em organismos ou 
enquadramentos como Plataformas 
Tecnológicas Europeias, associações, 
iniciativas e fóruns técnicos sobre sistemas 
e segurança nuclear intrínseca, gestão dos 
resíduos radioativos, combustível nuclear 
irradiado e proteção contra radiações/riscos 
de doses reduzidas, salvaguardas nucleares 
e segurança extrínseca, investigação no 
domínio da fusão ou qualquer organização 
ou fórum de partes interessadas relevante
no domínio da energia nuclear.

As prioridades dos programas de trabalho 
serão estabelecidas pela Comissão em 
função das suas prioridades políticas, dos 
contributos das autoridades públicas 
nacionais e das partes interessadas no 
domínio da investigação nuclear, 
agrupadas em organismos ou 
enquadramentos como Plataformas 
Tecnológicas Europeias, associações, 
iniciativas e fóruns técnicos sobre sistemas 
e segurança nuclear intrínseca, gestão dos 
resíduos radioativos, combustível nuclear 
irradiado e proteção contra radiações/riscos 
de doses reduzidas, salvaguardas nucleares 
e segurança extrínseca, investigação no 
domínio da fusão ou qualquer organização 
ou fórum de partes interessadas relevante.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Segurança nuclear intrínseca: 
segurança dos sistemas de reatores e dos 
ciclos de combustível utilizados na 
Comunidade ou, na medida do necessário 
para manter vastas competências no 
domínio da segurança nuclear intrínseca na 
Comunidade, dos tipos de reatores e ciclos 
de combustível que possam ser utilizados 
no futuro, incidindo exclusivamente nos 

(1) Segurança nuclear intrínseca: 
segurança dos sistemas de reatores e dos 
ciclos de combustível utilizados na 
Comunidade ou, na medida do necessário 
para manter e desenvolver vastas 
competências no domínio da segurança 
nuclear intrínseca na Comunidade, dos 
tipos de reatores e ciclos de combustível 
que possam ser utilizados no futuro, 
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aspetos da segurança intrínseca, incluindo 
todos os aspetos do ciclo de combustível 
como a separação e a transmutação.

incidindo exclusivamente nos aspetos da 
segurança intrínseca, incluindo todos os 
aspetos do ciclo de combustível como a 
separação e a transmutação.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea a) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Desmantelamento: investigação 
para o desenvolvimento e avaliação de 
tecnologias de desmantelamento e de 
reabilitação ambiental de instalações 
nucleares; apoio à partilha das melhores 
práticas e de conhecimentos sobre 
desmantelamento.

(3) Desmantelamento: investigação 
para o desenvolvimento e avaliação de 
tecnologias de desmantelamento e de 
reabilitação ambiental de instalações 
nucleares; apoio à partilha das melhores 
práticas e de conhecimentos sobre 
desmantelamento, nomeadamente através 
da congregação de recursos e pessoal em 
centros de excelência.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo II – subtítulo 4 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Indicadores das vias de impacto da 
inovação

Indicadores das vias de impacto da 
inovação

Progressos da UE no sentido da realização 
do objetivo de 3 % do PIB devidos ao 
Programa Euratom

Progressos da UE no sentido da realização 
do objetivo de despesa para investigação e 
desenvolvimento (I&D) de 3 % do PIB 
devidos ao Programa Euratom

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de decisão do Conselho relativa ao 
Programa de Investigação e Formação Euratom 2021-2025. A proposta inscreve-se na linha 
definida pelos programas anteriores mas aborda algumas das principais preocupações 
expressas pelo Parlamento Europeu no passado, a saber, a simplificação do programa e um 
melhor alinhamento com o programa de investigação mais vasto Horizonte.

A relatora considera que um desenvolvimento contínuo da segurança nas operações nucleares 
é fundamental para aproveitar os benefícios da tecnologia e reduzir ao mínimo os riscos 
associados. O envelhecimento das instalações nucleares da UE exigirá não só um reforço da 
investigação relativamente ao desmantelamento, mas também formas novas, mais seguras e 
mais eficientes de exploração e manutenção dos reatores existentes.

A fim de cumprir os objetivos climáticos do acordo de Paris, a UE necessita de recorrer a 
todas as tecnologias e inovações seguras e sustentáveis. A energia nuclear, enquanto forma de 
energia hipocarbónica, é uma parte importante do cabaz energético em determinados 
Estados-Membros e tem potencial para contribuir para a descarbonização do sistema 
energético da UE no seu conjunto. No entanto, o funcionamento seguro dos modelos de 
reatores existentes e a preparação para novas tecnologias são cruciais. 

A Europa é líder mundial na investigação nuclear e em questões de segurança intrínseca e 
extrínseca relacionadas com materiais nucleares e resíduos nucleares. Devemos continuar a 
investir em investigação de ponta nesses domínios, a fim de manter as competências e os 
conhecimentos necessários para uma exploração segura da energia nuclear. Além disso, são 
necessários investimentos no desenvolvimento de tecnologias de fusão, bem como a 
conclusão firme do Roteiro Europeu de Fusão. A maior parte dos fundos no âmbito deste 
Programa deve continuar a ser utilizada para a investigação no domínio da fusão.

Uma vez que se insere no âmbito do Tratado Euratom, o Programa continua a ser distinto dos 
programas-quadro gerais da UE no domínio da ciência e da investigação. A relatora considera 
essa distinção completamente arbitrária e opina que poderiam ser obtidas mais sinergias e 
uma ciência de melhor qualidade através da integração dos dois programas. Seria 
extremamente importante alargar os poderes legislativos e de controlo do Parlamento Europeu 
ao Programa de Investigação e Formação Euratom, uma vez que o Parlamento desempenha o 
papel de colegislador no domínio orçamental. 

No entanto, a proposta em apreço vai na boa direção, uma vez que procura alinhar o Programa 
pelas regras e regulamentações do Horizonte Europa. Paralelamente ao alinhamento técnico, é 
igualmente crucial que os mesmos princípios de excelência e ciência aberta sejam mantidos 
nos dois programas.
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