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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, embora os Tratados da UE tenham sido reiteradamente objecto de 
profundas reformas a fim de responderem às novas necessidades e desafios, o Tratado 
Euratom, nos seus 50 anos de existência, foi apenas alterado uma única vez1, tendo, no 
entanto, as suas disposições fundamentais e teor permanecido inalterados desde a sua 
versão original,

B. Considerando que o Tratado Euratom deixou de reflectir o consenso europeu, uma vez 
que, de vinte e sete Estados-Membros onze nunca não chegaram a utilizar a energia
nuclear tendo inclusive proibido legalmente a sua utilização, que a Itália renunciou à 
produção de electricidade a partir da energia nuclear e que a Bélgica, os Países Baixos e a 
Suécia decidiram abandonar a energia nuclear, 

C. Considerando que o Parlamento Europeu, na sua Resolução de 18 de Junho de 19982, 
exortou o Conselho "a inserir no Tratado um capítulo sobre a energia, aquando da futura 
revisão do Tratado da União Europeia, tendo na devida conta uma promoção das fontes de 
energia renováveis susceptível de assegurar uma política energética duradoura e ecológica 
a nível europeu";

D. Considerando que, no seu projecto de "Tratado que institui uma Constituição para a 
Europa", a Convenção teve em consideração o facto que deixou de haver esse consenso 
tendo proposto que o Tratado Euratom fosse dissociado da estrutura jurídica da futura 
Constituição,

E. Considerando que o Parlamento Europeu, na sua Resolução de 24 de Setembro de 2003, 
se congratulou "com a não integração do Tratado Euratom na estrutura jurídica da futura 
Constituição" e instou "a Conferência Intergovernamental a convocar uma conferência de 
revisão do Tratado para revogar as suas disposições obsoletas e caducas, nomeadamente 
as respeitantes à promoção da energia nuclear e à falta de processos de decisão 
democráticos"3;

F. Considerando que a Alemanha, a Irlanda, a Áustria, a Hungria e a Suécia anexaram à 
Constituição uma declaração no sentido de que as disposições centrais do Tratado 
Euratom devem ser actualizadas e que, para o efeito, se deverá convocar "o mais 
rapidamente possível" uma conferência de revisão;

1. Assinala que as expectativas depositadas há cinco décadas no Tratado Euratom em relação 
à energia nuclear já não são partilhadas por muitos Estados-Membros e que, em todo o 
caso, já não se pode considerar que a energia nuclear constituiu "um recurso essencial para 

  
1 Com o Tratado da União Europeia assinado em Maastricht a 7 de Fevereiro de 1992.
2 JO C 210 de 6.7.1998, p. 215, ponto 39.
3 JO C 77 E de 26.3.2004, p. 255, ponto 14. 
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assegurar o desenvolvimento e a renovação da produção e permitir o progresso da causa 
da paz"1 e que não se conseguiu eliminar os potenciais riscos e perigos, nomeadamente 
para as gerações futuras;

2. Entende que o facto de o Parlamento estar praticamente totalmente excluído da legislação 
Euratom e de ser convidado a emitir o seu parecer em apenas um dos dez capítulos do 
Tratado constitui um défice democrático inaceitável;

3. Remete para o Tratado de Amesterdão de Maio de 1999, que consagra o direito de co-
decisão do Parlamento Europeu, do qual decorre, em articulação com o princípio de 
lealdade enunciado no artigo 10º do Tratado CE, a obrigação jurídica de os Estados-
Membros abrirem sem demora o Tratado Euratom ao processo completo de co-decisão 
por parte do Parlamento;

4. Sublinha que o Tratado Euratom criou um "mercado dentro de um mercado", pelo que 
conduz a distorções na concorrência e provoca graves perturbações no mercado interno da 
energia, com consequências para a segurança energética e uma dependência energética 
recíproca para toda a Europa; 

5. Reitera o seu pedido no sentido de se convocar uma conferência intergovernamental 
visando uma revisão completa do Tratado Euratom a fim de suprimir as disposições
obsoletas e reformular as restantes partes à luz de uma política energética moderna e 
sustentável e de as integrar no Tratado CE mediante um capítulo consagrado à energia;

6. Entende que cada Estado-Membro deve ter a possibilidade de rescindir o Tratado 
Euratom, em conformidade com as disposições do Direito Internacional em matéria de 
Tratados, em especial os artigos 56º e 62º da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, sem que isto afecte o facto de pertencer à União Europeia.

  
1 Preâmbulo do Tratado Euratom.


