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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta relativa ao sétimo programa-quadro da Euratom é desproporcionada, quer em relação 
ao Sétimo Programa-Quadro em matéria de Investigação, quer no que respeita aos objectivos 
gerais adoptados para a política energética da UE.

A política energética da União Europeia deve ter como premissa os compromissos por nós 
assumidos no capítulo das alterações climáticas, isto é, o facto de que não devemos permitir que 
o aquecimento global exceda os 2º acima dos níveis pré-industriais. À luz deste objectivo, as 
mais importantes tecnologias são as que visam melhorar a eficiência energética e promover as 
energias renováveis.

Historicamente, a investigação no domínio da energia nuclear tem recebido, através da Euratom, 
a parte de leão dos recursos comunitários afectos à investigação em matéria de energia, num 
montante aproximado de 55 mil milhões de euros. É tempo, agora, de nos concentrarmos no 
desenvolvimento de novas tecnologias, mais limpas e mais seguras. Contudo, na proposta 
relativa ao sétimo programa-quadro da Euratom para o quinquénio 2007-2011, propõe-se que 
sejam atribuídas mais verbas à investigação no domínio da energia nuclear do que a todas as 
outras formas de investigação energética previstas no Sétimo Programa-Quadro de Investigação 
para o período de sete anos de 2007-2013. Simultaneamente, os recursos disponíveis para a 
energia nuclear multiplicariam por um factor de 2,3 comparativamente ao anterior programa de 
investigação da Euratom, o que não é aceitável.

A fusão nuclear providenciará energia utilizável só daqui a muitas décadas. Para controlar as 
alterações climáticas, os países industrializados terão de reduzir as suas emissões com 
celeridade, isto é, em pelo menos 30% até 2020 e em 60-80% até 2050. Ninguém pode alegar 
que a fusão nuclear terá algo para oferecer até 2020, e resta saber se já proporcionará alguma 
energia em 2050. A Europa não pode dar-se ao luxo de investir a maior parte do seu orçamento 
para investigação energética numa forma de energia cujos benefícios previsíveis são tão incertos. 
Acresce que à fusão estão associados sérios riscos, o mais significativo dos quais é o facto de as 
matérias-primas para as reacções de fusão poderem ir parar a mãos erradas, dando azo ao perigo 
de proliferação de armas nucleares.

Atribuir verbas para fins de investigação no domínio da energia de cisão é ir contra a opinião 
pública, que se opõe à energia nuclear. Há riscos de monta associados a todas as fases do ciclo 
do combustível nuclear. O combustível nuclear irradiado mantém-se como substância perigosa 
durante centenas de milhares de anos. É impossível garantir o seu armazenamento em segurança
por períodos de duração inimaginável se comparados com o tempo de vida de um ser humano.

Os defensores do nuclear já começaram a “vender” a ideia de que a energia nuclear á a solução 
para as alterações climáticas. Nem sequer as reservas de urânio conhecidas são suficientes para 
tal. Se a actual utilização de combustíveis fósseis fosse substituída por energia de cisão, haveria 
urânio para três ou quatro anos. Ao ritmo a que é utilizado actualmente, o urânio duraria 
cinquenta anos. Combater as alterações climáticas recorrendo a uma utilização acrescida da 
energia de cisão não se afigura, por conseguinte, uma opção realista. Na Finlândia, foi requerida 
autorização para a construção de cinco centrais nucleares, alegadamente por se impor a produção 
de energia nuclear como forma de conseguir as reduções de emissões exigidas pelo Protocolo de 
Quioto. Após o Parlamento finlandês ter concedido a referida autorização, porém, as mesmas 
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pessoas que a requereram começaram a criticar duramente o Protocolo de Quioto, acusando-o de 
ser demasiado rigoroso e economicamente prejudicial para a Finlândia.

A proposta afectação excessiva de recursos também contradiz todas as decisões já tomadas que 
apontam para o papel vital que desempenham as novas tecnologias apostadas na eficiência 
energética e nas fontes de energia renováveis, no interesse não apenas da protecção do clima mas 
também do desenvolvimento de novas tecnologias energéticas que sejam competitivas nos 
mercados mundiais.

O relator de parecer propõe que só sejam objecto de atribuição de recursos a título do sétimo 
programa-quadro de investigação da Euratom os elementos claramente inevitáveis. São eles a 
protecção contra radiações, a investigação sobre resíduos radioactivos e a investigação sobre 
técnicas de segurança. O relator propõe também que as verbas totais para fins de investigação 
sejam reduzidas de 3 092 milhões de euros para 310 milhões de euros.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

(5) O Livre Verde da Comissão “Para uma 
estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético” salienta a 
contribuição da energia nuclear para a 
redução das emissões de gases com efeito de 
estufa e para a diminuição da dependência 
da Europa relativamente a energia 
importada.

(5) O Livre Verde da Comissão “Para uma 
estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético” salienta a 
contribuição limitada da energia nuclear 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa e para a diminuição da 
dependência da Europa relativamente a 
energia importada.

Justificação

Em 2003, a energia nuclear proporcionou menos de 15% da energia primária comercial na 
UE-25, sendo por conseguinte limitada a sua contribuição do ponto de vista das alterações 
climáticas.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 6

(6) No que diz respeito à Decisão do 
Conselho, de 26 de Novembro de 2004, que 
altera as directrizes de negociação sobre o 
ITER, a realização do ITER na Europa, 
numa abordagem mais vasta à energia de 
fusão, será o elemento fulcral das 
actividades de investigação sobre fusão 
realizadas no âmbito do sétimo 
programa-quadro.

(6) No que diz respeito à Decisão do 
Conselho, de 26 de Novembro de 2004, que 
altera as directrizes de negociação sobre o 
ITER

Justificação

A fusão, na melhor das hipóteses, será tecnicamente viável dentro de trinta a cinquenta anos, 
não podendo, por conseguinte, contribuir para o cumprimento dos objectivos fixadas em matéria 
de alterações climáticas. As exorbitantes verbas orçamentais atribuídas ao ITER e à 
investigação no domínio da fusão são injustificáveis, devendo ser reduzidas e investidas na I&D 
no domínio das energias sustentáveis, da saúde e dos transportes.

Alteração 3
Artigo 2, nº 1

1. O sétimo programa-quadro será realizado 
para a prossecução dos objectivos gerais 
descritos no artigo 1.º e na alínea a) do 
artigo 2.º do Tratado quanto à contribuição 
para a criação de uma sociedade do 
conhecimento com base num Espaço 
Europeu da Investigação.

1. O sétimo programa-quadro será realizado 
para a prossecução dos objectivos gerais 
descritos na alínea a) do artigo 2.º do 
Tratado quanto à contribuição para a criação 
de uma sociedade do conhecimento com 
base num Espaço Europeu da Investigação.

Justificação

Muitas mudanças se operaram no mundo desde os Tratados de Roma de 1957, mas o Tratado 
que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica – Euratom - permanece efectivamente 
inalterado. Em lugar de manter a obsoleta “missão” de promover o “estabelecimento das 
condições necessárias à formação e crescimento rápido das indústrias nucleares” (Artigo 1º), o 
PQ7-Euratom deveria centrar-se apenas nos objectivos de protecção contra radiações, gestão e 
desactivação dos resíduos radioactivos, técnicas e tecnologias de segurança e apoio científico e 
técnico ao processo de decisão política.
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Alteração 4
Artigo 2, nº 2

2. O sétimo programa-quadro compreende 
actividades comunitárias de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, cooperação 
internacional, difusão de informação técnica
e valorização, bem como de formação, 
articuladas em dois programas específicos:

2. O sétimo programa-quadro compreende o 
Centro Comum de Investigação e 
actividades comunitárias de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, cooperação 
internacional, difusão de informação técnica 
e valorização, bem como de formação, 
articuladas num programa específico:

O primeiro programa abrange os seguintes 
domínios:

O programa específico abrange os seguintes 
domínios:

(a) Investigação sobre energia de fusão, 
com o objectivo de desenvolver a tecnologia 
de uma fonte de energia segura, 
sustentável, responsável do ponto de vista 
ambiental e economicamente viável;

A) Protecção contra radiações: aumentar o 
conhecimento e a segurança da utilização 
de radiações na indústria e na medicina e 
minimizar a exposição dos trabalhadores e 
do púbico a radiações naturais e artificiais.

(b) Cisão nuclear e protecção contra 
radiações, com o objectivo de promover a 
utilização e exploração seguras da cisão 
nuclear e de outras aplicações das 
radiações na indústria e medicina.

B) Gestão e desactivação de resíduos 
radioactivos: desenvolvimento de 
tecnologias de acondicionamento e 
armazenamento de resíduos radioactivos, e 
regimes jurídicos e de financiamento a 
longo prazo com base nos princípios do 
poluidor-pagador e da precaução. 
C) Técnicas e tecnologias de segurança
D) Apoio científico e técnico ao processo de 
decisão política no domínio nuclear, com a 
necessária adaptação à evolução das 
exigências estratégicas nesta matéria.

O segundo programa abrange as actividades 
do Centro Comum de Investigação no 
domínio da energia nuclear.

O programa abrange as actividades do 
Centro Comum de Investigação no domínio 
da energia nuclear.

Justificação

O PQ7-Euratom deveria centrar-se apenas nos objectivos de protecção contra radiações, gestão 
e desactivação dos resíduos radioactivos, técnicas e tecnologias de segurança e apoio científico 
e técnico ao processo de decisão política. O desenvolvimento dos novos sistemas de reactores, a 
ter lugar, deveria ser financiado pelas próprias instalações nucleares. Atendendo à 
sobreposição que se verifica entre a investigação comunitária e a do Centro Comum de 
Investigação (CCI) neste domínio de competências, a alteração sugere a criação de um 
programa específico a ser desenvolvido juntamente com o CCI, em lugar de dois programas.
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Alteração 5
Artigo 3, nº 1

1. O montante global para a execução do 
sétimo programa-quadro no período de 2007 
a 2011 é de 3 092 milhões de euros. Esse 
montante será repartido do seguinte modo 
(em milhões de euros):

1. O montante global para a execução do 
sétimo programa-quadro no período de 2007 
a 2011 é de 310 milhões de euros. Esse 
montante será repartido do seguinte modo 
(em milhões de euros):

(a) Investigação sobre energia de fusão  
2159

(a) Protecção contra radiações 155

(b) Cisão nuclear e protecção contra 
radiações -   394

(b) Resíduos radioactivos 65

(c) Actividades nucleares do Centro 
Comum de Investigação 539

(c) Técnicas e tecnologias de segurança 45

(d) Apoio científico e técnico     45

Justificação

Os dinheiros públicos devem ser investidos onde mais se justifica a I&D. A protecção contra 
radiações deve, por conseguinte, receber o grosso das verbas atribuídas a título do PQ7-
Euratom. As mudanças de categorias a abranger pelo PQ7 encontram-se descritas na alteração 
4 supra.

Alteração 6
Anexo 1, Título

OBJECTIVOS CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS, TEMAS E 
ACTIVIDADES

OBJECTIVOS CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS, TEMAS E 
ACTIVIDADES A DESENVOLVER COM 
O CENTRO COMUM DE 
INVESTIGAÇÃO

Justificação

Ver alteração 4.

Alteração 7
Anexo 1, Introdução e Investigação sobre energia de fusão

INTRODUÇÃO Suprimido
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O 7º Programa-Quadro de Investigação 
Euratom está organizado em duas partes 
que correspondem às acções “indirectas” 
de investigação sobre energia de fusão, 
cisão nuclear e protecção contra radiações 
e às actividades de investigação “directa” 
do Centro Comum de Investigação.
INVESTIGAÇÃO SOBRE ENERGIA DE
FUSÃO
Objectivo
Desenvolvimento da base de conhecimentos 
- com a realização do ITER como principal 
passo nesse sentido - para a construção de 
reactores-protótipo destinados a centrais 
que sejam seguras, sustentáveis, 
responsáveis em termos ambientais e 
economicamente viáveis.
Fundamentação
Verificam-se insuficiências graves no 
aprovisionamento energético da Europa a 
curto, médio e longo prazos. São, em 
especial, necessárias medidas para dar 
resposta às questões de segurança do 
aprovisionamento, alterações climáticas e 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
simultaneamente que o futuro crescimento 
económico não seja posto em causa.
A fusão tem potencialidades para 
contribuir de forma importante para um 
aprovisionamento sustentável e seguro da 
UE dentro de algumas décadas. O sucesso 
no seu desenvolvimento proporcionaria 
uma energia segura, sustentável e 
respeitadora do ambiente. O objectivo a 
longo prazo da investigação europeia sobre 
fusão, abrangendo todas as actividades de 
fusão nos Estados-Membros e países 
terceiros associados, é a criação conjunta 
de reactores-protótipo para centrais que 
satisfaçam estes requisitos e sejam 
economicamente viáveis.
A estratégia para a realização do objectivo 
a longo prazo implica, como primeira 
prioridade, a construção do ITER (uma 
instalação experimental importante que 
demonstrará a viabilidade científica e 



PA\571562PT.doc 9/19 PE 360.069v01-00

PT

técnica da energia de fusão), seguida da 
construção do DEMO, uma central de 
fusão de “demonstração”. Tal será 
acompanhado por um programa dinâmico 
de apoio à I&D destinada ao ITER e à 
realização de progressos relativamente a 
materiais, tecnologias e física de fusão 
indispensáveis para o DEMO. Este 
programa envolveria a indústria europeia, 
as associações de fusão e países terceiros, 
em especial as partes no Acordo ITER.
Actividades
Realização do ITER 
Inclui actividades para a realização 
conjunta do ITER (como uma infra-
estrutura de investigação internacional), 
em especial para a preparação do local, 
estabelecimento da Organização ITER e da 
Empresa Comum Europeia para o ITER, 
gestão e pessoal, apoio técnico e 
administrativo geral, construção dos 
equipamentos e instalações e apoio ao 
projecto durante a construção.
I&D preparatória para a operação do ITER
Um programa orientado sobre física e 
tecnologia explorará as instalações e 
recursos do Programa Fusão, incluindo o 
JET. Avaliará tecnologias-chave 
específicas para o ITER, consolidará as 
escolhas do projecto ITER e preparará a 
operação do ITER através de actividades 
teóricas e experimentais.
Actividades tecnológicas preparatórias para 
o DEMO
Estas actividades implicam um grande 
empenhamento no desenvolvimento de 
materiais de fusão e tecnologias-chave de 
fusão e a criação de uma equipa de 
projecto específica para a preparação da 
construção da Instalação Internacional de 
Irradiação de Materiais de Fusão (IFMIF) 
e para a qualificação de materiais para o 
DEMO. Incluirão ensaios de irradiação e 
modelização de materiais, estudos do 
projecto de concepção do DEMO e estudos 
quanto à segurança e aspectos ambientais e 
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socioeconómicos da energia de fusão.
Actividades de I&D a mais longo prazo
As actividades incluirão um maior 
desenvolvimento de conceitos melhorados 
para regimes de confinamento magnético 
com vantagens potenciais para as centrais 
de fusão (incidindo na conclusão da 
construção do dispositivo stellarator W7-
X), teoria e modelização para fins de uma 
compreensão profunda do comportamento 
dos plasmas de fusão e coordenação, no 
contexto de uma actividade destinada a 
manter o contacto, das actividades de 
investigação civil dos Estados-Membros 
sobre confinamento inércia.

• Recursos humanos, ensino e formação
Tendo em vista as necessidades imediatas e 
a médio prazo do ITER e para um maior 
desenvolvimento da fusão, serão realizadas 
iniciativas destinadas a garantir a 
disponibilidade de recursos humanos 
adequados, em termos de número, 
competências e elevado nível de formação e 
experiência.

• Infra-estruturas
A construção do projecto internacional de 
investigação sobre energia de fusão ITER 
será um elemento das novas infra-
estruturas de investigação com uma forte 
dimensão europeia.

Justificação

Ver alteração 2.

Alteração 8
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Título

CISÃO NUCLEAR E PROTECÇÃO 
CONTRA RADIAÇÕES

PROTECÇÃO CONTRA RADIAÇÕES 
NUCLEARES
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Justificação

O sector nuclear encontra-se em actividade comercial há mais de cinquenta anos, não podendo, 
pois, ser descrito como uma tecnologia incipiente. Além disso, as instalações nucleares na 
Europa geram anualmente muitos milhões de euros de receita. Assim, o desenvolvimento de 
novos sistemas de reactores, a ter lugar, deve ser financiado unicamente pelas próprias 
instalações nucleares.

Em todas as utilizações de radiações, tanto na indústria como na medicina, o princípio 
primordial deve ser a protecção do homem e do ambiente. Daí que o PQ7 se deva concentrar 
sobretudo na protecção contra radiações.

Alteração 9
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Objectivo

Estabelecer uma base científica e técnica 
sólida a fim de acelerar avanços práticos 
quanto a uma gestão mais segura de resíduos 
radioactivos de longa vida, promovendo 
uma exploração da energia nuclear mais 
segura, competitiva e eficiente em termos 
de recursos 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 
quanto a uma gestão mais segura de resíduos 
radioactivos e de combustível utilizado, com 
base nos princípios do poluidor-pagador e 
da precaução, garantindo um sistema sólido 
e socialmente aceitável de protecção do 
homem e do ambiente contra os efeitos das 
radiações ionizantes do passado, do presente 
e do futuro.

Justificação

Ver alteração 8.

Alteração 10
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Fundamentação

A energia nuclear gera actualmente um terço 
de toda a electricidade consumida na UE e é 
a fonte mais significativa de electricidade de 
base sem geração de emissões de carbono 
actualmente disponível. O sector nuclear 
europeu no seu conjunto é caracterizado 
por tecnologias de ponta e proporciona 
empregos altamente qualificados a várias 
centenas de milhares de pessoas. Como 
fonte de energia endógena e fiável, a 

Graças sobretudo à excepção, a nível 
mundial, da França, a energia nuclear gera 
actualmente menos de um terço de toda a 
electricidade consumida na UE e é a fonte 
mais significativa de electricidade de base 
sem geração de emissões de carbono 
actualmente disponível em alguns 
Estados-Membros. Contudo, a energia 
nuclear cobre apenas 15% do consumo 
primário na UE.
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energia nuclear contribui para a 
independência e segurança do 
aprovisionamento da UE, com uma 
tecnologia nuclear mais avançada que 
oferece a perspectiva de melhorias 
significativas na eficiência e utilização dos 
recursos, garantindo simultaneamente 
padrões ainda mais elevados de segurança 
e a produção de uma menor quantidade de 
resíduos relativamente aos actuais modelos.
Há todavia questões importantes que 
afectam a continuação do uso desta fonte de 
energia na UE. As questões-chave são a 
segurança operacional dos reactores e a 
gestão dos resíduos de longa vida, ambas as 
quais estão a ser estudadas num trabalho 
contínuo a nível técnico, embora também 
sejam paralelamente necessários contributos 
políticos e societais. Em todas as utilizações 
das radiações, tanto na indústria como na 
medicina, o princípio primordial é a 
protecção do homem e do ambiente. Todos 
os domínios temáticos a tratar neste contexto 
caracterizam-se pela preocupação primordial 
de garantir elevados níveis de segurança. Do 
mesmo modo, verificam-se necessidades 
claramente identificáveis em toda a ciência e 
engenharia nucleares relacionadas com a 
disponibilidade de infra-estruturas de 
investigação e de competências 
especializadas. Além disso, as áreas técnicas 
individuais estão ligadas por tópicos 
transversais como o ciclo do combustível 
nuclear, a química dos actinídeos, a análise 
dos riscos e a avaliação da segurança e 
mesmo por questões societais e de 
governança.

Há questões importantes que afectam a 
continuação do uso desta fonte de energia na 
UE. As questões-chave são o risco acrescido 
de ameaças de terrorismo e proliferação, a 
segurança operacional dos reactores e a 
gestão dos resíduos radioactivos, sobretudo 
os de longa vida, ambas as quais estão a ser 
estudadas num trabalho contínuo a nível 
técnico, embora também sejam 
paralelamente necessários contributos 
políticos e societais. Em todas as utilizações 
das radiações, tanto na indústria como na 
medicina, o princípio primordial deve ser a 
protecção do homem e do ambiente. Todos 
os domínios temáticos a tratar neste contexto 
caracterizam-se pela preocupação primordial 
de garantir elevados níveis de segurança. Do 
mesmo modo, verificam-se necessidades 
claramente identificáveis em toda a ciência e 
engenharia nucleares relacionadas com a 
disponibilidade de infra-estruturas de 
investigação e de competências 
especializadas. Além disso, as áreas técnicas 
individuais estão ligadas por tópicos 
transversais como o ciclo do combustível 
nuclear, a química dos actinídeos, a análise 
dos riscos e a avaliação da segurança e 
mesmo por questões societais e de 
governança.

Será também necessária investigação para 
explorar novas oportunidades científicas e 
tecnológicas e para responder de forma 
flexível a novas necessidades políticas que 
surjam durante a vigência do Programa-
Quadro.

Será também necessária investigação para 
explorar novas oportunidades científicas e 
tecnológicas e para responder de forma 
flexível a novas necessidades políticas que 
surjam durante a vigência do Programa-
Quadro.
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Justificação

Ver alteração 8.

Alteração 11
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Actividades, Gestão dos resíduos 

radioactivos

Gestão dos resíduos radioactivos Gestão dos resíduos radioactivos e impactos 
sociais e ambientais

Implementação de actividades orientadas 
de investigação e desenvolvimento sobre o 
armazenamento de combustível irradiado e 
de resíduos radioactivos de longa vida em 
camadas geológicas profundas e, quando 
adequado, demonstração sobre tecnologias 
e segurança, a fim de apoiar o 
desenvolvimento de uma perspectiva 
europeia comum sobre as principais 
questões relacionadas com a gestão e 
eliminação de resíduos. Investigação sobre 
separação e transmutação e/ou outros 
conceitos com vista a reduzir a quantidade 
e/ou o perigo dos resíduos destinados a 
eliminação.

Investigação sobre as diversas práticas 
existentes de gestão de resíduos com vista 
ao desenvolvimento de critérios sociais, 
económicos, jurídicos e ambientais 
susceptíveis de provarem sem ambiguidade 
a permanência para além da vida útil do 
armazenamento.

Justificação

Ao abrigo das leis em cada Estado-Membro, uma percentagem destes deve supostamente ser 
posta de lado para fins de eliminação de resíduos radioactivos. Estes fundos ascendem 
eventualmente a muitos milhares de milhão de euros e a contribuição das verbas comunitárias 
para este processo não pode deixar de ser diminuta. Por conseguinte, o PQ7 deve dedicar os 
seus limitados dinheiros públicos à investigação de critérios específicos comuns a práticas 
existentes de gestão de resíduos nucleares que permitam provar sem ambiguidade a 
permanência destes para além da vida útil do armazenamento.

Alteração 12
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Actividades, Sistemas de reactores

∙ Sistemas de reactores Suprimido

Investigação subjacente à operação 
contínua em condições de segurança de 
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sistemas de reactores existentes (incluindo 
instalações do ciclo de combustível), 
tomando em consideração novos desafios 
como a extensão do período de vida e o 
desenvolvimento de novas metodologias 
avançadas de avaliação da segurança 
(tanto do elemento técnico como humano), 
e para a avaliação do potencial e dos 
aspectos de segurança de futuros sistemas 
de reactores de curto a médio prazo, 
mantendo assim os elevados padrões de 
segurança já atingidos na UE.

Justificação

Ver alteração 8.

Alteração 13
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Actividades, Infra-estruturas

∙ Infra-estruturas Suprimido

Para apoiar a disponibilidade de infra-
estruturas de investigação - como reactores 
de ensaio de materiais, laboratórios de 
investigação subterrâneos, instalações de 
radiobiologia e bancos de tecidos -
necessárias para manter os elevados 
padrões de realização técnica, inovação e 
segurança do sector nuclear europeu.

Justificação

Ver alteração 8.

Alteração 14
Anexo 1, Cisão Nuclear e Protecção contra Radiações, Actividades, Recursos humanos e 

formação

Para apoiar a manutenção e futuro 
desenvolvimento de competências 
científicas e capacidades humanas, a fim de 
garantir a disponibilidade de trabalhadores e 

Para apoiar a manutenção e futuro 
desenvolvimento de competências 
científicas e capacidades humanas, a fim de 
garantir a disponibilidade de trabalhadores e 
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investigadores adequadamente qualificados 
no sector nuclear a mais longo prazo.

investigadores adequadamente qualificados 
no domínio da desactivação de instalações 
nucleares.

Justificação

Em finais de 2004, vinte e duas centrais nucleares haviam sido encerradas nos últimos quinze 
anos na UE-25 e, na ausência de construção significativa de novas instalações, a idade média 
das centrais nucleares em funcionamento tem aumentado progressivamente. Também os 
reactores utilizados para fins de investigação têm de ser desactivados. Importa, pois, dispor de 
um número suficiente de investigadores e trabalhadores especializados no domínio da 
desactivação de instalações nucleares, actividade que com o tempo adquirirá cada vez mais 
importância.

Alteração 15
Anexo 1, Actividades Nucleares do Centro Comum de Investigação, Título

ACTIVIDADES NUCLEARES DO 
CENTRO COMUM DE INVESTIGAÇÃO

CONHECIMENTOS PARA A TOMADA 
DE DECISÂO POLÍTICA NA UE

Justificação

Ver alteração 4.

Alteração 16
Anexo 1, Actividades Nucleares do Centro Comum de Investigação, Objectivo

Objectivo
Proporcionar apoio científico e técnico 
centrado nos clientes para o processo de 
decisão política da UE no sector nuclear, 
garantindo o apoio à implementação e 
acompanhamento de políticas existentes e 
respondendo, de forma flexível, a novas
necessidades políticas.

Proporcionar apoio científico e técnico 
centrado nos clientes para o processo de 
decisão política da UE no sector nuclear,
adaptando-se em simultâneo à evolução 
das necessidades políticas.

Justificação

O conceito subjacente a esta alteração é o de proporcionar aos decisores políticos da UE 
conhecimentos para o futuro, isto é, em direcção a uma economia inteligente no capítulo da 
energia, baseada em medidas de conservação energética, eficiência energética e fontes de 
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energia renováveis.

Alteração 17
Anexo 1, Actividades Nucleares do Centro Comum de Investigação, Fundamentação

Fundamentação Suprimido
O Centro Comum de Investigação apoia os 
objectivos da estratégia europeia em 
matéria de aprovisionamento energético, 
especialmente a fim de contribuir para o 
cumprimento dos objectivos de Quioto. A 
UE dispõe de uma competência 
reconhecida em muitos aspectos da 
tecnologia nuclear e esta baseia-se numa 
base sólida de sucessos anteriores neste 
domínio. A utilidade do CCI no seu apoio 
às políticas da UE e a sua contribuição 
para as novas tendências em matéria de 
investigação nuclear baseiam-se na sua 
competência científica e na sua integração 
na comunidade científica internacional. 
Por um lado, o CCI dispõe de pessoal 
competente e de instalações de ponta para a 
realização de trabalhos científicos/técnicos 
reconhecidos e, por outro lado, apoia a 
política da UE no sentido da manutenção 
das competências e especializações básicas 
para o futuro, formando jovens cientistas e 
promovendo a sua mobilidade. Tem-se 
verificado uma nova procura, em especial 
nas políticas de relações externas e de 
segurança. Nestes casos, são necessárias 
informações/análises/sistemas internos e 
seguros que nem sempre podem ser obtidos 
no mercado.
As actividades nucleares do CCI têm como 
objectivo satisfazer as necessidades de I&D 
para apoio à Comissão e aos Estados-
Membros O objectivo deste programa é 
desenvolver e reunir conhecimentos, a fim 
de proporcionar contributos para o debate 
sobre a produção de energia nuclear, a sua 
segurança e fiabilidade, a sua 
sustentabilidade e controlo, as suas 
ameaças e desafios, incluindo sistemas de 
reactores inovadores/futuros.
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Justificação

Ver alteração 4.

Alteração 18
Anexo 1, Actividades Nucleares do Centro Comum de Investigação, Actividades

Actividades Suprimido
As actividades do CCI incidirão em:
Gestão de resíduos nucleares e impacto 
ambiental, com vista a compreender os 
processos dos combustíveis nucleares, 
desde a produção de energia até ao 
armazenamento de resíduos, e a 
desenvolver soluções efectivas para a 
gestão de resíduos nucleares altamente 
radioactivos em função das duas principais 
opções (armazenamento directo ou 
separação e transmutação);
Gestão de resíduos nucleares e impacto 
ambiental, com vista a compreender os 
processos dos combustíveis nucleares, 
desde a produção de energia até ao 
armazenamento de resíduos, e a 
desenvolver soluções efectivas para a 
gestão de resíduos nucleares altamente 
radioactivos em função das duas principais 
opções (armazenamento directo ou 
separação e transmutação;

Justificação

Ver alteração 4.

Alteração 19
Anexo II, Regimes de Financiamento, 1. Regimes de Financiamento da Energia de Fusão

1. REGIMES DE FINANCIAMENTO DA 
ENERGIA DE FUSÃO

Suprimido

A especificidade das actividades no 
domínio da investigação em energia de 
fusão exige a aplicação de disposições 
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especiais. Será dado apoio financeiro a 
actividades desenvolvidas com base em 
procedimentos estabelecidos em:

1.1 Contratos de associação, entre a 
Comissão e Estados-Membros ou Estados 
terceiros plenamente associados ou 
entidades nos Estados-Membros ou em 
Estados terceiros plenamente associados, 
que prevejam a execução de parte do 
programa de investigação sobre energia de 
fusão da UE de acordo com o artigo 10.º do 
Tratado;
1.2 Acordo Europeu para o 
Desenvolvimento da Fusão (EFDA), um 
acordo multilateral concluído entre a 
Comissão e organizações em, ou em nome 
de, Estados-Membros e Estados associados 
que prevê, nomeadamente, o 
enquadramento de investigação sobre 
tecnologias de fusão em organizações 
associadas e na indústria, a utilização das 
instalações do JET e a contribuição 
europeia para a cooperação internacional;
1.3 A empresa comum europeia para o 
ITER, com base nas disposições dos artigos 
45.º a 51.º do capítulo 5 do título II do 
Tratado; 
1.4 Acordos internacionais entre a 
Euratom e países terceiros abrangendo 
actividades no domínio da investigação e 
desenvolvimento em energia de fusão, em 
especial o Acordo ITER;
1.5 Qualquer outro acordo multilateral 
concluído entre a Comunidade e 
organizações associadas, em especial o 
Acordo sobre a Mobilidade do Pessoal;
1.6 Acções a custos repartidos, a fim de 
promover e contribuir para a investigação 
em energia de fusão entre organismos nos 
Estados-Membros ou Estados associados e 
o Programa-Quadro Euratom, 
relativamente aos quais não exista um 
contrato de associação.
Para além das actividades 
supramencionadas, podem ser realizadas 
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acções para promoção e desenvolvimento 
de recursos humanos, bolsas, iniciativas de 
infra-estruturas integradas, bem como 
acções de apoio específico, em especial 
para a coordenação da investigação em 
energia de fusão, a realização de estudos de 
apoio a essas actividades, o apoio a 
publicações, o intercâmbio de informação e 
a formação, com vista a promover a 
transferência de tecnologias.

Justificação

Ver alteração 2.

Alteração 20
Anexo II, Regimes de Financiamento, 2. Regimes de Financiamento noutros Domínios

2. REGIMES DE FINANCIAMENTO 
NOUTROS DOMÍNIOS

1. REGIMES DE FINANCIAMENTO

As actividades noutros domínios para além 
da energia de fusão realizadas no âmbito do 
Programa-Quadro Euratom serão 
financiadas através de uma série de regimes 
de financiamento. Estes regimes serão 
utilizados, isoladamente ou em combinação, 
para o financiamento de diferentes 
categorias de acções realizadas no âmbito do 
presente Programa-Quadro.

As actividades realizadas no âmbito do 
Programa-Quadro Euratom serão 
financiadas através de uma série de regimes 
de financiamento. Estes regimes serão 
utilizados, isoladamente ou em combinação, 
para o financiamento de diferentes 
categorias de acções realizadas no âmbito do 
presente Programa-Quadro

Justificação

A fusão não será financiada com verbas do orçamento comunitário.


